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IV.9.3 – Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais 

(PROEF) 

 

Segundo a tabela da STN, o PROEF implicou na emissão de R$ 40 bilhões em títulos 

públicos, pois o Tesouro Nacional assumiu dívidas de bancos federais: Banco do Brasil, 

Caixa Econômica Federal, Basa (Banco da Amazônia) e BNB (Banco do Nordeste). 

 

 

A Capitalização do Banco do Brasil 

 

Publicação da Presidência da República, editada em 2002, alega que esse passivo foi 

resultado de créditos subsidiados e da “farra do crédito fácil” ocorrida historicamente 

nos bancos federais, que culminou com um enorme prejuízo do Banco do Brasil em 

1996. Porém, de acordo com Vidotto (2000)
1
, o principal e verdadeiro causador desse 

passivo foi o não pagamento de dívidas agrícolas por grandes produtores latifundiários, 

em meio à crise do setor rural ocasionada pela âncora verde do início do Plano Real 

(câmbio sobrevalorizado e importações massivas de produtos alimentícios).  

Adicionalmente, segundo o autor, o governo ainda teria negociado com a bancada 

ruralista o refinanciamento das dívidas agrícolas em troca da aprovação das reformas 

constitucionais da época (que favoreceram as políticas de privatizações impostas pelo 

FMI). 

 

Cabe ressaltar ainda que o jornalista Aloysio Biondi, em seu livro “O Brasil 

Privatizado”, denunciou que os prejuízos do Banco do Brasil em 1996 foram super-

estimados pela equipe econômica - interessada em desmoralizar o banco diante da 

opinião pública – através da contabilização de dívidas (nas quais o Banco Central era 

credor) ainda não vencidas, ou vencidas e não pagas com apenas um dia de atraso. Pela 

norma do Banco Central, apenas podem ser considerados como prejuízo de um banco os 

empréstimos vencidos e não pagos há mais de 20 dias. Além disso, prossegue o autor, o 

Banco do Brasil, naquele momento, era credor de uma dívida com o governo (já 

vencida) de R$ 7,2 bilhões, o que anularia seu prejuízo. 

 

Por todos esses motivos, caberia à CPI investigar a origem desta dívida, o que não 

será possível dada a exigüidade do seu prazo e à falta de funcionários especializados.  

 

 

                                                           
1
 Vidotto, Carlos Augusto (2000). Condições Sociais e Competitividade. Crise e Reestruturação de uma 

Estatal Financeira: O Banco do Brasil, do Cruzado ao Real. Revista de Economia da UFPR, n. 24. 
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Outros Bancos Federais 

 

O governo alegou, no documento da Presidência da República, que o dispêndio com 

os demais bancos federais se devia à cobertura da “farra de crédito fácil” e de créditos 

subsidiados e de difícil recuperação, nas áreas de saneamento, habitação, agricultura, 

pequenos e médios produtores e financiamentos de programas de desenvolvimento 

regional. Porém, não há, nos documentos oficiais do Programa, análises detalhadas 

sobre o montante e a causa de cada um desses passivos. Segundo o jornalista Aloysio 

Biondi, em seu livro “O Brasil Privatizado”: 

 

“No governo FHC, no entanto, a CEF tem sido utilizada para aumentar os 

lucros dos bancos privados, vergonhosamente obrigada a “engolir” bilhões e 

bilhões de prejuízos que, na prática, seriam dos banqueiros. Como? Na quebra 

do Banco Econômico, por exemplo, a CEF comprou a carteira imobiliária, isto 

é, os contratos de financiamento da casa própria que o Econômico havia 

concedido. Valor: 1,7 bilhão de reais. Na quebra do Bamerindus, a mesma 

coisa. Até aí a Caixa já estava sendo usada para “engolir” negócios “podres”, 

com alto nível de inadimplência, ou empréstimos que nunca seriam pagos, de 

bancos que quebraram. Beneficiando os futuros “compradores”. Mas, o pior, é 

que essa operação virou norma: a Caixa Econômica Federal passou a comprar 

permanentemente esses ativos podres – inclusive de grandes bancos que são 

lucrativos, aumentando seus lucros e ficando com os prejuízos... E tem mais: a 

partir de julho de 1996, a CEF passou a “comprar” não apenas os empréstimos 

concedidos dentro do Sistema Financeiro da Habitação, o antigo BNH, do qual 

é agente responsável. Não. Até empréstimos concedidos pelos bancos, em seus 

negócios normais – a chamada carteira hipotecária – foram transferidos para a 

Caixa, transformada, assim, em uma imensa lixeira dos negócios “podres”, 

capazes de provocar prejuízos para os bancos privados...”. 

 

Faz-se necessário um esclarecimento da razão pela qual o governo gastou no PROEF 

quase R$ 40 bilhões, o que demanda o aprofundamento das investigações relacionadas a 

esse passivo. 

 

 

IV.9.4 - TDA (Títulos da Dívida Agrária) 

 

Segundo a Tabela fornecida pela STN, a emissão de Títulos da Dívida Agrária (por 

ocasião das desapropriações para a Reforma Agrária) aumentou a dívida interna em R$ 

8 bilhões, valor este relativamente pequeno se comparado ao montante geral da dívida 

interna. 
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Cabe ressaltar, adicionalmente, que em todos os países desenvolvidos, a reforma 

agrária foi feita penalizando os grandes proprietários, e não os premiando com o 

pagamento da sua terra. Porém, no Brasil, o não cumprimento da função social da 

propriedade não tem gerado perda alguma para os latifundiários, pois o governo tem 

aumentado a sua dívida para desapropriar as áreas para a realização da reforma agrária, 

mesmo num país com uma das maiores concentrações de terra do mundo. 

 

 

IV.9.5 -  Proex 

 

Este programa destinou-se a financiar empresas que vendem para o mercado externo, 

como no caso da Embraer (a principal beneficiária do Programa). Cabe ressaltar que o 

governo teria começado a financiar as exportações da Embraer por meio do Proex após 

essa ser privatizada, o que demanda o aprofundamento das investigações. Segundo a 

tabela enviada pela STN, o governo emitiu R$ 7,4 bilhões em títulos da dívida interna 

para financiar o Programa.  

 

 

IV.9.6 – BNDES 

 

A Tabela da STN informa que foram emitidos R$ 20 bilhões em títulos da dívida 

interna para financiar o BNDES, permitindo-lhe fornecer empréstimos ao setor 

produtivo. Diante desta situação cabe ressaltarmos alguns aspectos: 

 

- Os títulos da dívida interna pagam taxas de juros equivalentes ou maiores que a 

Taxa Selic, enquanto o BNDES recebe das empresas a TJLP, bem mais baixa; 

 

- Emitir títulos da dívida interna para dispor dos recursos necessários ao 

financiamento do setor produtivo significa isentar o sistema financeiro privado de 

financiar a produção, garantindo-lhe o rendimento certo e bem mais alto dos títulos 

públicos.      

 

 

 

IV.9.7 – Medida Provisória 2.181/2001 

 

Esta Medida Provisória autorizou a emissão de títulos da dívida interna para diversos 

fins. Portanto, não é possível analisarmos este item, dado que não se conhece, 

detalhadamente, as dívidas geradas por meio deste ato legal. 
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Segundo a Tabela da STN, foram emitidos R$ 14 bilhões em títulos da dívida 

interna, no âmbito da MP 2.181/2001. 

 

 

IV.9.8 – Dívida Agrícola 

 

Novamente, o governo emitiu títulos para salvar, preponderantemente, o segmento da 

grande agricultura no Brasil. Consta da Tabela da STN a emissão de R$ 10 bilhões de 

dívida interna no período. 

 

 

IV.9.9 – FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 

 

A tabela da STN informa que foram emitidos R$ 4 bilhões para o FIES. Este Fundo 

visa o financiamento ao estudante do pagamento de mensalidades de faculdades 

privadas. Portanto, o FIES representa uma forma de privatização do ensino superior, 

dado que, ao invés de investir na Universidade Pública, o governo opta por fazer nova 

dívida para viabilizar o ensino privado. 

 

 

IV.9.10 – Estados e Municípios 

 

A Tabela enviada pela STN informa que foram emitidos R$ 138 bilhões de títulos da 

dívida interna para a assunção das dívidas dos estados e municípios. 

 



____________________________________________________________________    5 

Análise Preliminar nº 6 (Dívida Interna) – Versão de 26/03/2010 

 

Diante deste dado, é necessário comentarmos que, em julho de 1994, a dívida líquida 

dos estados e municípios era de R$ 45,6 bilhões
2
. Dessa data até dezembro de 1997, 

incidiram sobre essa dívida juros nominais de R$ 69 bilhões
3
, fazendo com que ela 

atingisse R$ 115,9 bilhões em dezembro de 1997. Portanto, a política de juros elevados 

implementada pelo Governo Federal foi a principal responsável por esse crescimento. 

Cabe ressaltar que o déficit público primário estadual e municipal, freqüentemente 

apontado como causador do crescimento das dívidas dessas esferas de governo, foi de 

apenas R$ 10 bilhões no período. A partir do final de 1997, essas dívidas foram 

renegociadas pelo Governo Federal, passando os estados e municípios a dever à União. 

 

Cabe ressaltar, adicionalmente, que após as dívidas dos estados terem sido 

renegociadas pela União, estas passaram a ser reajustadas pelo índice IGP-DI acrescido 

de mais 6% ao ano.  

 

Analisando-se o Memorando nº 1296/2009/COAFI/SECAD-IV/STN/MF-DF
4
, 

enviado a esta CPI como resposta ao Requerimento de Informações nº 32/2009, de 

autoria da Deputada Jô Moraes, foi possível verificar, na Tabela “Haveres da União”, 

como se deu a evolução do saldo do endividamento dos estados com a União.  

 

Tal tabela traz, em cada ano, o saldo inicial da dívida, o índice de atualização 

monetária (IGP-DI), o pagamento de juros e amortizações pelos estados, e o saldo da 

dívida ao final de cada ano. A tabela não contém dois dados relevantes para demonstrar 

os saldos ao final de cada ano: os juros devidos e as novas assunções de dívidas 

ocorridas. Porém, tais informações constam do Memorando, que informa a taxa de juros 

(6% ao ano) e traz outra tabela com todas as dívidas renegociadas pela União. 

 

Acrescentando-se tais dados na tabela, considerando a taxa de juros de 6% ao ano, e 

alterando-se o índice de atualização monetária para o IPCA, verificou-se que a evolução 

do saldo desta dívida desde 1999 seria bastante diferente, e teria chegado a R$ 219 

bilhões ao fim de 2008, ou seja, R$ 100 bilhões a menos do que o ocorrido na realidade 

- R$ 320 bilhões – valor inflado devido à utilização do IGP-DI (Tabela 12). 

 

Considerando-se os dados calculados com base na correção pelo IPCA, realizou-se 

outra simulação, considerando-se a hipótese na qual os estados não teriam efetuado 

nenhum pagamento à União desde 2002. Verificou-se que o saldo devedor ao final de 

                                                           
2
 Conforme as Séries Temporais do Banco Central, no item Finanças Públicas - “Dívida Líquida do Setor 

Público - Saldos em R$ milhões - Governos estaduais e municipais” 

3
 Conforme as Séries Temporais do Banco Central, no item Finanças Públicas – “Necessidades de 

Financiamento do Setor Público - com desvalorização cambial - Juros nominais - Governos estaduais e 

municipais - R$ (milhões) 

4
 Enviado à CPI com o Aviso nº. 350/MF, de 08.10.2009.  
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2008 seria de R$ 326 bilhões, ou seja, praticamente igual ao saldo ocorrido (de R$ 320 

bilhões). Tal simulação encontra-se na Tabela 13. 

 

Essa distorção ocorreu em razão de o índice IGP-DI ter apresentado inflação bem 

maior que os demais índices de preços, pelo fato de refletir a inflação no atacado e a 

variação do dólar, variáveis estas que não guardam relação com a inflação efetivamente 

ocorrida no país, que é medida pelo IPCA, até mesmo para fins de política de controle 

de inflação do Banco Central. 

 

Diante disso, propõe-se que esta Comissão recomende a alteração do índice de 

atualização monetária da dívida dos estados para o IPCA, e que a União reveja os 

pagamentos indevidamente majorados devido à utilização do índice IGP-DI, arcados 

pelos entes da federação nos últimos anos, devolvendo aos mesmos os pagamentos 

feitos a maior. 
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Tabela 12 - Simulação do estoque da dívida dos estados com a União, considerando o IPCA como índice de atualização monetária 

Ano 

Saldo Devedor 

Anterior 

(a) 

Novas assunções de 

dívida 

(b) 

Atualização 

Monetária  

(IPCA) 

(c = a x h) 

Juros (6% ao ano) 

(d = a x 0,06) 

Amortizações 

pagas 

(e) 

Juros pagos 

(f) 

Saldo Devedor ao 

final do ano 

(g = a+b+c+d-e-f) 

IPCA 

(h) 

1999 

                  

83.702.085.289,92  

                  

26.788.001.564,51  

                                           

10.429.591.777,18  

                     

5.825.765.164,33  

               

5.217.191.131,49  

           

2.956.711.471,20  

      

118.571.541.193,25  8,94% 

2000 

                

118.571.541.193,25  

                     

2.147.709.593,28  

                                             

7.212.177.754,99  

                     

7.243.155.047,19  

               

3.632.023.131,52  

           

4.280.780.790,53  

      

127.261.779.666,66  5,97% 

2001 

                

127.261.779.666,66  

                        

113.410.329,22  

                                             

9.773.833.344,43  

                     

7.642.511.399,75  

               

1.534.640.840,68  

           

5.333.199.269,04  

      

137.923.694.630,35  7,67% 

2002 

                

137.923.694.630,35  

                     

1.476.125.359,56  

                                           

17.467.267.333,06  

                     

8.363.989.199,39  

               

1.185.312.872,24  

           

6.172.887.554,13  

      

157.872.876.095,99  12,53% 

2003 

                

157.872.876.095,99  

                                                  

-    

                                           

14.682.097.481,53  

                     

9.472.372.565,76  

               

1.254.538.519,72  

           

7.453.220.023,39  

      

173.319.587.600,17  9,30% 

2004 

                

173.319.587.600,17  

                           

31.476.900,00  

                                           

13.175.797.522,20  

                  

10.401.063.870,01  

               

1.048.965.184,42  

           

7.619.422.454,58  

      

188.259.538.253,38  7,60% 

2005 

                

188.259.538.253,38  

                                                  

-    

                                           

10.711.465.724,76  

                  

11.295.572.295,20  

               

1.449.370.773,36  

           

9.348.168.129,37  

      

199.469.037.370,61  5,69% 

2006 

                

199.469.037.370,61  

                                                  

-    

                                             

6.266.868.285,63  

                  

11.968.142.242,24  

               

2.642.498.274,72  

        

10.809.164.074,96  

      

204.252.385.548,80  3,14% 

2007 

                

204.252.385.548,80  

                                                  

-    

                                             

9.104.203.741,68  

                  

12.255.143.132,93  

               

3.505.375.068,48  

        

10.931.710.995,47  

      

211.174.646.359,45  4,46% 

2008 

                

211.174.646.359,45  

                        

182.295.308,17  

                                           

12.474.949.126,92  

                  

12.681.416.500,06  

               

4.252.045.745,14  

        

12.972.719.034,83  

      

219.288.542.514,63  5,90% 

Fonte: Memorando nº 1296/2009/COAFI/SECAD-IV/STN/MF-DF. Elaboração própria. 

Nota 1: A atualização monetária e os juros informados nas colunas “c” e “d” incidiram também sobre as novas assunções de dívida constantes na coluna “b”.  

Nota 2: No ano de 1999, a maior parte das novas assunções de dívida ocorreu ao final do mês de outubro. Portanto, neste caso, as dívidas renegociadas naquele ano foram 

reajustadas somente pelo IPCA ocorrido no segundo semestre de 1999. Os juros aplicados foram de 3% naquele ano.  
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Tabela 13 - Simulação do estoque da dívida dos estados com a União, considerando o IPCA como índice de atualização monetária e 

considerando o não pagamento da dívida pelos estados desde 2002 

Ano 

Saldo Devedor 

Anterior 

(a) 

Novas assunções de 

dívida 

(b) 

Atualização 

Monetária  

(IPCA) 

(c = a x h) 

Juros (6% ao ano) 

(d = a x 0,06) 

Amortizações 

pagas 

(e) 

Juros pagos 

(f) 

Saldo Devedor ao 

final do ano 

(g = a+b+c+d-e-f) 

IPCA 

(h) 

1999 

                  

83.702.085.289,92  

                  

26.788.001.564,51  

                                           

10.429.591.777,18  

                     

5.825.765.164,33  

               

5.217.191.131,49  

           

2.956.711.471,20  

      

118.571.541.193,25  8,94% 

2000 

                

118.571.541.193,25  

                     

2.147.709.593,28  

                                             

7.212.177.754,99  

                     

7.243.155.047,19  

               

3.632.023.131,52  

           

4.280.780.790,53  

      

127.261.779.666,66  5,97% 

2001 

                

127.261.779.666,66  

                        

113.410.329,22  

                                             

9.773.833.344,43  

                     

7.642.511.399,75  

               

1.534.640.840,68  

           

5.333.199.269,04  

      

137.923.694.630,35  7,67% 

2002 

                

137.923.694.630,35  

                     

1.476.125.359,56  

                                           

17.467.267.333,06  

                     

8.363.989.199,39    

      

165.231.076.522,36  12,53% 

2003 

                

165.231.076.522,36  

                                                  

-    

                                           

15.366.406.392,73  

                     

9.913.864.591,34    

      

190.511.347.506,43  9,30% 

2004 

                

190.511.347.506,43  

                           

31.476.900,00  

                                           

14.482.482.013,74  

                  

11.432.569.464,39    

      

216.457.875.884,56  7,60% 

2005 

                

216.457.875.884,56  

                                                  

-    

                                           

12.315.875.943,94  

                  

12.987.472.553,07    

      

241.761.224.381,57  5,69% 

2006 

                

241.761.224.381,57  

                                                  

-    

                                             

7.595.593.630,69  

                  

14.505.673.462,89    

      

263.862.491.475,15  3,14% 

2007 

                

263.862.491.475,15  

                                                  

-    

                                           

11.761.223.134,42  

                  

15.831.749.488,51    

      

291.455.464.098,08  4,46% 

2008 

                

291.455.464.098,08  

                        

182.295.308,17  

                                           

17.213.374.604,01  

                  

17.498.265.564,38    

      

326.349.399.574,63  5,90% 

Fonte: Memorando nº 1296/2009/COAFI/SECAD-IV/STN/MF-DF. Elaboração própria. 

Nota 1: A atualização monetária e os juros informados nas colunas “c” e “d” incidiram também sobre as novas assunções de dívida constantes na coluna “b”.  

Nota 2: No ano de 1999, a maior parte das novas assunções de dívida ocorreu ao final do mês de outubro. Portanto, neste caso, as dívidas renegociadas naquele ano foram 

reajustadas somente pelo IPCA ocorrido no segundo semestre de 1999, e os juros aplicados foram de 3% naquele ano.  
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IV.9.11 – Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade 

Bancária - PROES 

Segundo a tabela enviada pela STN, o Governo Federal teve de emitir R$ 22 bilhões em 

títulos da dívida interna, para reestruturar e privatizar os bancos estaduais. Cabe ressaltar, 

neste aspecto, mais uma vez, que se trata da assunção de questionáveis dívidas, que 

deveriam ter sido submetidas a auditoria antes de terem sido renegociadas pelo Tesouro. 

Caberia a esta CPI investigar tais dívidas, porém, dado o prazo exíguo e o pessoal técnico 

insuficiente, não será possível se fazer esta análise. A CPI deve recomendar a auditoria de 

todas estas dívidas. 

 

IV.9.12 – Fundo Soberano 

 

A Tabela da STN informa que foram emitidos R$ 14 bilhões em títulos da dívida interna 

para se compor o chamado “Fundo Soberano”, que, segundo a Lei 11.887/2008, deve 

“promover investimentos em ativos no Brasil e no exterior, formar poupança pública, 

mitigar os efeitos dos ciclos econômicos e fomentar projetos de interesse estratégico do País 

localizados no exterior.” 

Neste item, cabe ressaltar mais uma vez a impropriedade de se emitir títulos da dívida 

pública para se financiar a produção, visto que o estado assume todo o risco de financiar a 

produção, enquanto livra o setor financeiro privado de desempenhar esta tarefa. 

Além do mais, cabe ressaltar a falta de transparência sobre as decisões de investimento deste 

Fundo, que poderá vir a financiar empresas brasileiras no exterior, sem um critério claro de 

prioridades. 

 

IV.9.13 – O Programa Nacional de Desestatização (PND) 

 

A Tabela da STN traz um campo denominado “PND”, onde constam R$ 9 bilhões de dívida 

emitida. De acordo com o documento “Emissões Diretas de Títulos da DPMFI”
5
, do 

Tesouro Nacional: 

                                                           
5
 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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“Os recursos recebidos por fundações, autarquias, empresas públicas, sociedades 

de economia mista e quaisquer outras entidades controladas direta ou indiretamente 

pela União, em decorrência da alienação de participações societárias minoritárias, 

eram transferidos para o Tesouro Nacional em troca da emissão de Notas do 

Tesouro Nacional – Série P - NTN-P. Esses recursos eram utilizados para 

amortização da dívida pública mobiliária federal”. 

 

Porém, a influência do processo de privatizações na dívida interna é bem mais 

complexa. Anunciadas como uma forma de resolver o problema do endividamento, as 

vendas das estatais não foram suficientes para impedir o crescimento da dívida, por diversas 

razões. 

O Programa Federal de Desestatização foi instituído março de 1988, por meio do 

Decreto nº. 95.886 que incluiu, entre seus objetivos
6
, “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
7
 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”
8
.     

Depreende-se que dentre os argumentos utilizados para a implementação do processo 

de privatizações no Brasil destacava-se o de se reduzir o montante da Dívida Mobiliária 

Federal. Na prática, não foi o que ocorreu, conforme argumentação contida na Decisão 

400/1994 – Plenário do TCU: 

 
 

Decisão 400/1994 – Plenário 

(...) 

4. Em seguida, destaca o relatório que, entre agosto de 1990 e março de 1994, o 

BNDES procedeu à venda da participação da União em 25 (vinte e cinco) entidades, 

sendo 18 (dezoito) empresas controladas e 7 (sete) participações minoritárias, com 

predominância, em ambos os casos, de empresas dos setores de siderurgia, 

petroquímica e fertilizantes, o que permitiu a arrecadação aos cofres públicos de 

                                                           
6
 Decreto 95.886, de 29 de março de 1988, art. 1º., inciso III. Revogado em 25/04/1991, Decreto s/nº.  

7
 Lei 8.031, de 12 de abril de 1990, art. 1º., inciso II. 

8
 Lei 8.088, de 31 de outubro de 1990, art. 8º., parágrafo 1º.  
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US$ 7,043,300,000.00 (sete bilhões, quarenta e três milhões, trezentos mil dólares 

norte-americanos), assim distribuídos: "VIDE QUADRO NO DOCUMENTO 

ORIGINAL". 

 

5. No tocante às moedas empregadas nos processos de privatização já concluídos, 

demonstra o relatório que o Governo Federal vêm utilizando o PND como meio de 

reduzir sua dívida mobiliária, já que apenas US$ 379,100,000.00 (trezentos e setenta 

e nove milhões, cem mil dólares norte-americanos), correspondentes a apenas 5,4% 

(cinco inteiros e quatro décimos por cento) do valor total das participações 

alienadas, efetivamente ingressaram nos cofres públicos sob a forma de moeda 

corrente, como adiante se vê: "VIDE QUADRO NO DOCUMENTO ORIGINAL". 

 (...) 

8. O segundo ponto destacado pelo grupo de trabalho foi a participação da 

Companhia Vale do Rio Doce nos leilões realizados. Uma vez que o inciso XX do 

art. 37 da Constituição Federal prescreve a necessidade de autorização legislativa 

para que entidades da administração indireta participem de empresas particulares e 

que a conclusão dos leilões de privatização significam a passagem do controle 

acionário para o domínio particular, a CRVD somente poderia adquirir ações das 

empresas alienadas pelo Poder Público se contasse com o devido respaldo 

legislativo, o que não foi possível constatar somente com o exame dos elementos 

constantes dos autos. 

 

(...) 

 

13. Contudo, diante de deficiências no exame individualizado de cada 

desestatização, uma vez que a fixação do preço mínimo de venda da empresa, ponto 

crucial do processo, somente era objeto de apreciação, na maioria das vezes, após a 

conclusão da transferência do controle acionário ao setor privado e, ainda, que, em 

alguns casos, os servidores desta Corte encarregados da análise da privatização não 

possuíam formação específica na área de atuação da entidade em alienação, foi 

adotado, a partir de 20.04.93, o procedimento de requisitar-se os serviços de 

técnicos especializados de outros setores da Administração Pública, em particular 

do BNDES, da STN/MF, da SEST/SEPLAN, do IPEA, da CISET/SEPLAN e da 

unidade de auditoria interna da empresa em privatização, para auxiliarem no 

trabalho de avaliação dos parâmetros utilizados na fixação do preço mínimo, 

cabendo destacar, em particular, a utilização dos préstimos de tais profissionais nos 

casos das desestatizações da AÇOMINAS, da ULTRAFÉRTIL e da Petroquímica 

União. 
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14. Com respeito às decisões proferidas pelo Tribunal acerca de cada processo de 

privatização específico e sobre as respectivas prestações de contas dos dois 

exercícios anteriores à alienação da empresa e da fração de exercício remanescente 

sobre controle estatal, elaborou o grupo de trabalho os demonstrativos de fls. 16/20 

e 24/28, que mostram que, não obstante algumas ressalvas, na maioria das vezes 

relativas a parâmetros adotados na determinação do preço mínimo de venda, todos 

os procedimentos adotados nos estágios examinados em cada processo foram 

considerados regulares e que nenhuma das prestações de contas das empresas 

alienadas foi julgada irregular até o presente momento ou foi objeto de ressalva de 

importância significativa, embora ainda haja alguns processos pendentes de um 

juízo de mérito e algumas entidades inadimplentes no dever de prestar contas. 

 

 

(...) 

 

26. Também com respeito aos aspectos de redução da dívida pública e de 

saneamento das finanças estatais os resultados obtidos pelo PND devem ser 

encarados com reserva, ainda que estes não possam ser considerados objetivos 

primordiais do Programa. Como visto, apenas 5,4% (cinco inteiros e quatro décimos 

por cento) do total de recursos arrecadados correspondeu a moedas correntes e 

contribuiu, efetivamente, para minorar a grave situação fiscal da União, enquanto o 

restante do preço de venda das empresas privatizadas foi pago com títulos 

representativos da dívida pública, adquiridos com significativos deságios no 

mercado financeiro e entregues ao FND pelo seu valor de face ou adquiridos do 

próprio BNDES por meio de financiamentos em condições extremamente favoráveis 

aos mutuários (prazo de doze anos, carência de dois anos, juros de 6,5% ao ano, 

garantia consistindo nas ações das empresas adquiridas), o que, certamente, não 

auxiliou no saneamento financeiro do setor público. 

 

27. Ainda com relação a este aspecto, cabe ressaltar a questão da injeção de 

recursos públicos nas empresas incluídas no PND antes de sua transferência de 

controle, pois, ainda que se fizesse necessário, em alguns casos, aliviar as difíceis 

condições das empresas para torná-las atraentes para potenciais investidores, os 

aportes de capital feitos foram, em algumas oportunidades, várias vezes superiores 

aos valores efetivamente arrecadados com a venda, o que resultou não em melhoria, 

mas sim em agravamento da situação do Erário, ainda mais quando se constata que 

as despesas realizadas o foram, várias vezes, em moeda corrente, recebendo o 

Tesouro em troca, quando do pagamento do preço de venda, recursos que, como já 

foi destacado, compunham-se, na sua esmagadora maioria, das denominadas 

"moedas podres". 
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28. Além disso, deve ser registrado que os parcos recursos arrecadados não se 

encontravam vinculados a qualquer finalidade específica, o que impossibilita dizer 

que contribuíram para o desenvolvimento de atividades nas quais fosse fundamental 

a presença do Estado, como a construção de escolas e hospitais, a realização de 

obras de infra-estrutura, a aplicação em setores considerados estratégicos ou outras 

finalidades que pudessem implicar melhoria na qualidade de vida da população. 

 

 29. Da mesma forma, a experiência mostra que, em alguns casos, foram frustradas 

as expectativas de se conseguir a retomada de investimentos nos setores 

privatizados, de se modernizar o parque industrial do país, de se ampliar a 

competitividade da economia e de se democratizar o capital das empresas 

privatizadas. 

 

 30. Diante da inexistência de regras claras e definidas a respeito da condução dos 

processos de desestatização e da administração das entidades transferidas para o 

capital privado, o setor de fertilizantes, por exemplo, passou a ostentar, como se vê 

pelos dados constantes do relatório antecedente, um grau muito elevado de 

concentração de seu controle, enquanto no setor de siderurgia houve a formação de 

monopólios da fabricação de determinados produtos e, em um caso extremo, o 

fechamento puro e simples de uma das entidades alienadas como mera estratégia 

empresarial, procedimentos que desestimulam ou inviabilizam qualquer investimento 

ou modernização do parque industrial e que, certamente, não colaboraram para 

aumento da competitividade da economia ou para a democratização do capital.  

 

31. Além disso, a adoção da sistemática de venda de ações por lotes, a reduzida 

participação acionária assegurada aos empregados e a ausência de estímulos à 

participação de pequenos investidores, associadas à ausência de normas 

regulamentadoras das transferências posteriores de propriedade das ações 

alienadas, impediram a efetiva democratização do capital e possibilitaram, em 

algumas situações, até mesmo a aquisição de empresas por um único grupo 

econômico, contrariando os objetivos do PND.  

 

32. Tão grave quanto tais ocorrências é, ainda, a questão da fixação dos preços 

mínimos de venda das empresas a serem alienadas. Embora a quase totalidade dos 

editais de venda inclua como critérios na determinação dos preços o valor de 

reposição, o patrimônio líquido e o valor original dos investimentos realizados, tem 

havido exclusiva prevalência dos resultados obtidos em função da aplicação do 

método do valor presente do fluxo de caixa líquido esperado, o que implica a 

desconsideração, em vários casos, do imenso patrimônio amealhado pelas empresas 

ao longo de sua existência. 
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 33. Mesmo a aplicação da sistemática do valor presente do fluxo de caixa, 

universalmente aceita, merece algumas restrições em função da forma como vem 

sendo feita. Em diversos casos, tem-se constatado que os parâmetros utilizados na 

elaboração das projeções de longo prazo foram extremamente conservadores, 

contribuindo para deprimir as estimativas de receitas e para elevar as de despesas. 

 

 34. Além disso, as taxas de desconto utilizadas, variáveis cruciais na obtenção do 

valor presente, têm sido superestimadas, utilizando-se valores incompatíveis com o 

setor de atuação da empresa ou superiores aos recomendados por instituições 

internacionais de crédito na análise de viabilidade de projetos. Agrava esta 

distorção, ainda, o fato de, na avaliação de cenários de longo prazo, envolvendo 

períodos que, às vezes, ultrapassam décadas, terem sido usadas, ao longo de todo o 

horizonte das projeções, as elevadíssimas taxas de remuneração de disponibilidades 

de curto prazo praticadas no país em períodos recentes, resultando no aviltamento 

ainda maior do valor das empresas alienadas.  

 

35. Deve ser chamada a atenção, ainda, para o fato de que, na quase totalidade dos 

casos de privatização examinados, tem se optado pela venda imediata de todo o 

controle acionário, o que acarretou duas conseqüências negativas: em primeiro 

lugar, o aumento da oferta de ações gerou uma desvalorização de seus preços, o que 

poderia ser evitado por meio da alienação parcelada ao longo de um determinado 

período de tempo; em segundo lugar, impediu-se que também o poder público viesse 

a auferir uma fração dos ganhos decorrentes de eventuais valorizações das ações 

posteriores à transferência do controle. 

(...) 

 

EXPERIÊNCIA DE PRIVATIZAÇÕES EM OUTROS PAÍSES 

A mesma decisão do TCU comenta experiências de privatizações em outros 

países que seguiram uma metodologia bem mais voltada aos interesses do Estado: 

 

Grã-Bretanha 

 

a) a imposição de limitações ao controle acionário das empresas, não podendo 

nenhum investidor, independentemente de ser britânico ou não, adquirir mais de 

15% (quinze por cento) do controle;  

b) a obrigatoriedade de ser a diretoria eleita inteiramente integrada por cidadãos 

britânicos, não importando a composição acionária; 



____________________________________________________________________    15 

Análise Preliminar nº 6 (Dívida Interna) – Versão de 26/03/2010 

 

c)  a criação de ações especiais, as "golden shares", com prazo de validade de cinco 

anos e sem valor comercial, conferindo poderes especiais ao Governo, que deve ser 

consultado antes da alienação de bens e pode intervir na administração para evitar 

aumentos abusivos de preços ou a formação de oligopólios;  

d) a obrigatoriedade, em alguns casos de privatização de empresas prestadoras de 

serviços públicos ou de utilidade pública, como, por exemplo, a British Telecom, da 

manutenção de serviços não rentáveis e de aumentos de preços em níveis inferiores à 

inflação; e  

e) a venda das ações diretamente ao público e não em blocos, o que possibilitou a 

participação de nove milhões de pessoas nos processos de privatização e, 

conseqüentemente, a elevação dos preços de venda e a ampla democratização do 

capital. 

 

França 

 

a) a reserva de 10% (dez por cento) das ações para os empregados, de 20% (vinte 

por cento) a 30% (trinta por cento) para grupos empresariais e a oferta do capital 

restante em bolsa;  

b) a criação de "golden shares", também com validade de cinco anos; 

c) a imposição de teto para a participação de capitais estrangeiros em cada empresa 

privatizada, limitada a 20% (vinte por cento);  

d) a possibilidade do Ministério da Economia restringir as aquisições individuais a, 

no máximo, 5% (cinco por cento) do capital;  

e) a atribuição de prioridade nas aquisições para investidores franceses ou 

residentes no país; e 

f)  a proibição da realização, pelo Estado acionista, de aumentos de capital das 

empresas incluídas no programa de privatização. 

 

 

Portugal 

 

a) A alienação das ações ocorreu em quatro fases: a primeira, reservada a 

trabalhadores da empresa privatizanda; a segunda, destinada a pequenos 

acionistas; a terceira, reservada a fundos de investimentos e de pensões; e a 4ª, 

destinada aos investidores em geral, inclusive estrangeiros; 
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b) afetação das receitas obtidas a finalidades específicas;  

c) avaliação das empresas a serem alienadas, em alguns casos, por organismos 

públicos e não somente por empresas privadas; e 

d) concessão de incentivos fiscais aos pequenos investidores como forma de 

estimular sua participação nos processos de desestatização. 

 

Espanha 

 

 A imposição, aos futuros compradores, de obrigações no tocante à 

manutenção do nível de emprego e à realização de aportes de tecnologia, exigências 

comuns também às desestatizações promovidas na Alemanha. Ressalte-se, ainda, 

que, na Espanha, houve a opção pela liquidação pura e simples das empresas tidas 

como economicamente inviáveis, evitando-se o desperdício de recursos públicos em 

duvidosas tentativas de saneamento. 

 

Argentina 

 

 O programa de privatização da Argentina, onde a crise fiscal semelhante à 

hoje enfrentada pelo Estado brasileiro fez com que, nos primeiros anos, somente 

fosse aceita moeda corrente em pagamento das estatais alienadas, passando-se a 

admitir o uso de títulos da dívida pública apenas em uma segunda etapa. 

 

Todas as características acima apontadas são “indispensáveis para se 

reconhecer que as condições sociais, econômicas e políticas das nações 

mencionadas são muito diferentes das encontradas em nosso país, onde a economia 

é bastante oligopolizada, a distribuição de renda é a segunda pior do mundo, 

superando apenas a existente em Botswana, e as carências básicas da população são 

enormes”. 

 

 

MARCO LEGAL DAS PRIVATIZAÇÕES 

A seguir, listamos diversas leis que previram as privatizações, sendo que muitas delas 

autorizaram a assunção, pelo Estado, de dívidas das empresas que foram privatizadas, além 

de estabelecerem condições de privatização lesivas ao patrimônio público, admitindo-se por 
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exemplo, títulos da dívida pública que eram negociados no mercado muito abaixo de seu 

valor de face, denominados “moedas podres”: 

ATO LEGAL DESESTATIZAÇÃO 

Decreto nº 95.886, de 29.03.1988 Instituiu o Programa Federal de Desestatização e dentre os 

objetivos destaca-se: “III - propiciar a conversão de parte da 

dívida externa do setor público federal em investimentos de 

risco, resguardado o interesse nacional”. 

Decreto nº 96.621, de 31 de Agosto de 1988 - Dispõe sobre a dissolução da Nuclebrás Enriquecimento 

Isotópico S.A. NUCLEI e da Nuclebrás Auxiliar de 

Mineração S.A. NUCLAM e dá outras providências. 

Decreto nº 96.623, de 31 de Agosto de 1988 - Dispõe sobre a inclusão da Nuclerbrás Equipamentos 

Pesados S.A. - NUCLEP e Nuclerbrás de Monazita e 

Associados Ltda. - NUCLEMON no Programa Federal de 

Desestatização e dá outras providências. 

Decreto nº 96.915, de 3 de Outubro de 1988 - Dispõe sobre a liquidação de obrigações em moeda 

estrangeira devidas por entidades da Administração Federal e 

dá outras providências. 

Decreto nº 97.161, de 6 de Dezembro de 

1988 

– Estabelece procedimentos para execução de Programa de 

Desimobilização de bens, inclusive participações societárias. 

 

Medida Provisória nº 26, de 15 de Janeiro de 

1989 – 

Autoriza a privatização de empresas estatais e dá outras 

providências. 

 

Observa-se que as privatizações aqui autorizadas poderiam 

ser financiadas em até 70% pelo alienante, conforme o § 2º 

do art. 4º, ou seja, o Governo Federal vendeu suas empresas 

estatais e garantiu o empréstimo de quase totalidade do valor 

para o adquirente. Ao mesmo tempo dificultou a aquisição de 

ações dessas empresas pelos seus empregados, pois de acordo 

com o inciso I do art. 5º, somente 10% das ações poderiam 

ser reservadas para venda aos respectivos empregados e com 

financiamento máximo de 36 parcelas. 

 

Decreto nº 97.455, de 15 de Janeiro de 1989 – Dispõe sobre a extinção e dissolução de entidades da 

Administração Federal, sobre a alienação de participação 

acionária da União nas empresas que menciona, e dá outras 

providências. 

 

Lei nº 7.862, de 30 de Outubro de 1989 – Dispõe sobre a absorção, pela União, de obrigações da 

NUCLEBRÁS e de suas subsidiárias, da INFAZ, do BNCC e 

da RFFSA e dá outras providências. 

 

Conforme o art. 2º desta lei, a União assumiu o saldo devedor 

de obrigações financeiras decorrentes de operação de crédito 

externo contraída pelo BNCC e de operações de crédito 

interno e externo contraídas pela RFFSA. 

 

Medida Provisória nº 124, de 12 de 

Dezembro de 1989 

– Faculta a utilização, nos exercícios seguintes, do 

remanescente de autorizações para operações de crédito. 

Resolução nº 94, de 1989 – Dispõe sobre limites globais e 

condições para as operações de crédito interno e externo dos 

municípios e de suas respectivas autarquias e estabelece 

limites e condições para a concessão de garantias. 

 

 Lei nº 8.031, de 12.04.1990 Instituiu o Programa Nacional de Desestatização, ressaltando-
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ATO LEGAL DESESTATIZAÇÃO 

se, entre os objetivos: “II – contribuir para a redução da 

dívida pública, concorrendo para o saneamento das finanças 

do setor público.” 

 

O art. 16 permitiu o pagamento das alienações previstas no 

Programa Nacional de Desestatização com títulos da dívida 

pública interna. 

 

Decreto nº 99.464, de 16 de Agosto de 1990 – Dispõe sobre prioridades, inclusões no Programa Nacional 

de Desestatização e designação do Gestor do Fundo Nacional 

de Desestatização. 

 

Lei 8.088, de 31.10.1990 Autorizou o pagamento, em cruzados novos, do valor de 

aquisição de bens imóveis de propriedade da União e de suas 

autarquias, determinando que o produto da alienação de tais 

bens deveria ser “obrigatoriamente utilizado no resgate de 

títulos da dívida pública federal, preferencialmente junto ao 

Banco Central do Brasil.” 

 

Decreto nº 99.666, de 1º de Novembro de 

1990 

– Dispõe sobre inclusões no Programa Nacional de 

Desestatização. 

 

Resolução nº 82, de 1990 – Estabelece condições para a renegociação da dívida externa 

brasileira. 

 

Decreto de 5 de Março de 1991 – Dispõe sobre inclusões no Programa Nacional de 

Desestatização. 

 

Lei 8.383, de 30.12.1991 

 

Art. 65. Terá o tratamento de permuta a entrega, pelo licitante 

vencedor, de títulos da dívida pública federal ou de outros 

créditos contra a União, como contrapartida à aquisição das 

ações ou quotas leiloadas no âmbito do Programa Nacional de 

Desestatização. 

 

    § 1º Na hipótese de adquirente pessoa física, deverá ser 

considerado como custo de aquisição das ações ou quotas da 

empresa privatizável o custo de aquisição dos direitos contra 

a União, corrigido monetariamente até a data da permuta. 

 

    § 2º Na hipótese de pessoa jurídica não tributada com base 

no lucro real, o custo de aquisição será apurado na forma do 

parágrafo anterior. 

 

    § 3º No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro 

real, o custo de aquisição das ações ou quotas leiloadas será 

igual ao valor contábil dos títulos ou créditos entregues pelo 

adquirente na data da operação. 

 

    § 4º Quando se configurar, na aquisição, investimento 

relevante em coligada ou controlada, avaliável pelo valor do 

patrimônio líquido, a adquirente deverá registrar o valor da 

equivalência no patrimônio adquirido, em conta própria de 

investimentos, e o valor do ágio ou deságio na aquisição em 

subconta do mesmo investimento, que deverá ser computado 

na determinação do lucro real do mês de realização do 
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ATO LEGAL DESESTATIZAÇÃO 

investimento, a qualquer título. 

 

MP 2159/2001 Complementa o artigo, permitindo também ações de 

empresas sobre o controle direto e indireto das ref. pessoas 

jurídicas de direito público, no caso de desestatização por elas 

promovidas. 

 

Lei nº 8.388, de 30 de Dezembro de 1991 – Estabelece diretrizes para que a União possa realizar a 

consolidação e o reescalonamento de dívidas das 

administrações direta e indireta dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e dá outras providências. 

 

Aqui a União renegociou as dívidas dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, com juros de 6% a.a. e saldo 

devedor atualizado pelo IGPM (art. 1º, § 3º), exceto a dívida 

mobiliária daqueles entes. 

 

 

Decreto nº 423, de 14 de Janeiro de 1992 

– Dispõe sobre inclusão, no Programa Nacional de 

Desestatização -  PND, da EMBRAER - Empresa Brasileira 

de Aeronáutica S.A. 

 

Decreto nº 426, de 16 de Janeiro de 1992 – Dispõe sobre a inclusão, no Programa Nacional de 

Desestatização - PND, da Companhia Siderúrgica Nacional - 

CSN, Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA, Aço Minas 

Gerais S.A. AÇOMINAS e Companhia Nacional de Alcalis - 

CNA. 

 

Decreto nº 473, de 10 de Março de 1992 – Dispõe sobre inclusão, no Programa Nacional de 

Desestatização - PND, da Rede Ferroviária Federal S.A. - 

RFFSA, da AGEF - Rede Federal de Armazéns Gerais 

Ferroviários S.A. e da VALEC - Engenharia, Construções e 

Ferrovias S.A. 

 

Decreto nº 480, de 25 de Março de 1992 – Dispõe sobre inclusão e exclusão de participações 

acionárias da Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA no 

âmbito do Programa Nacional de Desestatização. 

 

Decreto nº 522, de 18 de Maio de 1992 – Dispõe sobre inclusão, no Programa Nacional de 

Desestatização - PND, das participações acionárias da 

Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA   na Companhia 

Química do Recôncavo - CQR e na POLIPROPILENO S.A. 

 

Decreto nº 572, de 22 de Junho de 1992 – Dispõe sobre inclusão no Programa Nacional de 

Desestatização - PND, da Espírito Santo Centrais Elétricas 

S.A. - ESCELSA e Light Serviços de Eletricidade S.A. 

 

Decreto nº 654, de 17 de Setembro de 1992 – Dispõe sobre inclusão, no Programa Nacional de 

Desestatização - PND, do Banco Meridional do Brasil S.A. 

 

 

Decreto 712, de 23.12.1992 Altera dispositivo do Decreto 99.463, de 16.08.1990, e trata 

de laudo de avaliação, serviços de auditoria contábil e 

jurídica, avaliação patrimonial. 

 

Art. 10. Os §§ 2° e 6° do art. 39 do Decreto n° 99.463, de 
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1990, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 39............................................................................... 

 

§ 2° Após a liqüidação de toda as suas dívidas, o alienante ou 

seu sucessor, exceto a União, aplicará o eventual saldo dos 

recursos recebidos na poderiam aquisição de títulos da dívida 

pública federal de longo prazo, de emissão especial. 

 

 

    O mesmo Decreto 712, revogou dispositivo do Decreto 

96.915/88: 

 

Art. 11. Ficam excluídas da vedação prevista pelo art. 1° e 

seu parágrafo único do Decreto n° 96.915, de 3 de outubro de 

1988, todas as entidades da Administração Federal ou sob 

controle, direto ou indireto, da União Federal, incluídas no 

Programa Nacional de Desestatização, os termos da Lei n° 

8.031, de 12 de abril de 1990. 

 

Decreto nº 96.915, de 3 de Outubro de 1988 Art. 1º. É vedado o pagamento de dívidas contraídas em 

moeda estrangeira, por entidades da Administração Federal 

ou sob controle, direto ou indireto, da União Federal, sem a 

liquidação de contrato de câmbio, junto às instituições 

autorizadas, na forma estabelecida pelo Banco Central do 

Brasil. 

 

    Parágrafo único. Dependerão de autorização prévia do 

Banco Central do Brasil as alterações dos contratos firmados 

com pessoas sediadas no exterior de que sejam devedoras as 

entidades referidas neste artigo. 

 

Ou seja, as entidades incluídas no PND poderiam efetuar o 

pagamento de dívidas contraídas em moeda estrangeira sem 

liquidação de contrato de câmbio! 

 

Decreto nº 844, de 24 de Junho de 1993 – Dispõe sobre a exclusão do Programa Nacional de 

Desestatização, criado pela Lei n° 8.031, de 12.4.1990, da 

Petrobrás Fertilizantes S.A. PETROFÉRTIL  e da 

Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste S.A. NITROFÉRTIL. 

 

 

Decreto nº 1.068, de 2 de Março de 1994 – Dispõe sobre a inclusão no Programa Nacional de 

Desestatização - PND das participações societárias 

minoritárias, detidas pelas entidades da Administração 

Federal que menciona, e dá outras providências. 

 

 

Decreto nº 1.204, de 29 de Julho de 1994  

– Altera e consolida a regulamentação da Lei nº 8.031, de 12 

abril de 1990, que cria o Programa de Desestatização, com as 

alterações posteriores. 

 

Decreto de 24 de Agosto de 1994 – Dispõe sobre a exclusão do Programa Nacional de 

Desestatização, criado pela Lei n° 8.031, de 12 de abril de 



____________________________________________________________________    21 

Análise Preliminar nº 6 (Dívida Interna) – Versão de 26/03/2010 

 

ATO LEGAL DESESTATIZAÇÃO 

1990, da COBRA - Computadores e Sistemas Brasileiros 

S.A. 

  

Decreto nº 1.322, de 2 de Dezembro de 1994 – Dispõe sobre a exclusão do Programa Nacional de 

Desestatização, criado pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 

1990, da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro - 

LLOYDBRÁS. 

 

Decreto nº 1.481, de 3 de Maio de 1995 – Inclui empresas no Programa Nacional de Desestatização - 

PND. 

 

Decreto nº 1.485, de 9 de Maio de 1995 – Dispõe sobre a exclusão de participação acionária da 

Petrobrás Química S.A. (Petroquisa) do Programa Nacional 

de Desestatização. 

 

Decreto nº 1.503, de 25 de Maio de 1995  

– Inclui empresas no Programa Nacional de Desestatização - 

PND. 

 

 

Decreto nº 1.525, de 20 de Junho de 1995 – Dispõe sobre a exclusão do Programa Nacional de 

Desestatização - PND, criado pela Lei n° 8.031, de 12 de abril 

de 1990, das participações acionárias da Petrobrás Química 

S.A. PETROQUISA, na ALCLOR Química de Alagoas S A., 

na Companhia Alagoas Industrial CINAL e na FCC - Fábrica 

Carioca de Catalisadores, bem como da Nuclebrás 

Equipamentos Pesados S.A. NUCLEP. 

 

Decreto nº 1.638, de 18 de Setembro de 1995 – Dispõe sobre a exclusão, do Programa Nacional de 

Desestatização, criado pela Lei nº 8.031 de 12.04.90, da 

participação acionária da Petrobrás Química S.A. - 

PETROQUISA na PETROCOQUE S.A. Indústria e 

Comércio. 

Decreto nº 1.639, de 18 de Setembro de 1995 – Dispõe sobre 

a inclusão, no Programa Nacional de Desestatização - PND, 

da COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD 

BRASILEIRO - LLOYDBRÁS. 

 

Decreto nº 1.746, de 14 de Dezembro de 

1995 

– Dispõe sobra a dissolução e extinção da Companhia de 

Navegação Lloyd Brasileiro - LLOYDBRÁS, e dá outras 

providências. 

 

Medida Provisória nº 1.275, de 12 de Janeiro 

de 1996 

– Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional - NTN e sua 

utilização para aquisição de bens e direitos alienados no 

âmbito do Programa Nacional de Desestatização - PND, 

instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, 

consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei nº 

8.177, de 01 de março de 1991, e da Lei n º 8.249, de 24 de 

outubro de 1991, e altera o artigo 3º da Lei n º 8.249/91. 

 

Medida Provisória nº 1.314, de 9 de 

Fevereiro de 1996 

– Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional - NTN e sua 

utilização para aquisição de bens e direitos alienados no 

âmbito do Programa Nacional de Desestatização - PND, 

instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, 

consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei nº 
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8.177, de 1º de março de 1991, e da Lei nº 8.249, de 24 de 

outubro de 1991, e altera o art. 3º da Lei nº 8.249/91. 

 

Medida Provisória nº 1.418, de 3 de Maio de 

1996 

– Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 

União, em favor de Encargos Financeiros da União - 

Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito 

extraordinário até o limite de R$8.000.000.000,00, para os 

fins que especifica. 

 

 

Medida Provisória nº 1.466, de 4 de Junho de 

1996 

– Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 

União, em favor de Encargos Financeiros da União - 

Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito 

extraordinário até o limite de R$ 8.000.000.000,00, para os 

fins que especifica. 

 

Medida Provisória nº 1.514, de 7 de Agosto 

de 1996 

– Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da 

presença do setor público estadual na atividade financeira 

bancária, dispõe sobre a privatização de instituições 

financeiras, e dá outras providências. 

 

Decreto nº 1.990, de 29 de Agosto de 1996 – Dispõe sobre a inclusão, no Programa Nacional de 

Desestatização - PND, de oito empresas controladas pela 

União, responsáveis pela administração de portos marítimos e 

fluviais. 

 

Resolução nº 69, de 1996 – Autoriza a União a realizar operações de recompra e de 

reestruturação dos títulos da dívida externa brasileira, 

contemplando a aquisição dos títulos, com deságio, no 

mercado secundário, a emissão de novos títulos para 

substituir os antigos ou outras modalidades de operações, 

com o objetivo de reduzir o estoque ou os encargos da dívida, 

alongar os prazos de pagamento ou ajustar o perfil do 

endividamento externo do setor público brasileiro. 

 

Medida Provisória nº 1.560-1, de 17 de 

Janeiro de 1997 

– Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o 

refinanciamento, pela União, da dívida pública mobiliária e 

outras que especifica, de responsabilidade dos Estados e do 

Distrito Federal. 

 

Medida Provisória nº 1.586, de 11 de 

Setembro de 1997 

– Dispõe sobre a recuperação de haveres do Tesouro 

Nacional e do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e a 

utilização de Títulos da Dívida Pública, de responsabilidade 

do Tesouro Nacional, na quitação de débitos com o INSS, e 

dá outras providências. 

 

Lei nº 9.491, de 09.09.1997 Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de 

Desestatização, revoga a Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, 

e dá outras providências 

 

Art. 1º O Programa Nacional de Desestatização - PND tem 

como objetivos fundamentais: 

 

     I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia, 

transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente 
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exploradas pelo setor público; 

 

    II - contribuir para a reestruturação econômica do setor 

público, especialmente através da melhoria do perfil e da 

redução da dívida pública líquida; 

 

     III - permitir a retomada de investimentos nas empresas e 

atividades que vierem a ser transferidas à iniciativa privada; 

 

     IV - contribuir para a reestruturação econômica do setor 

privado, especialmente para a modernização da infra-

estrutura e do parque industrial do País, ampliando sua 

competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos 

diversos setores da economia, inclusive através da concessão 

de crédito; 

 

     V - permitir que a Administração Pública concentre seus 

esforços nas atividades em que a presença do Estado seja 

fundamental para a consecução das prioridades nacionais; 

 

     VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de 

capitais, através do acréscimo da oferta de valores mobiliários 

e da democratização da propriedade do capital das empresas 

que integrarem o Programa. 

 

Art. 13. Observados os privilégios legais, o titular dos 

recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá 

utilizá-los, prioritariamente, na quitação de suas dívidas 

vencidas e vincendas perante a União. 

 

     § 1º Após as quitações a que se refere o caput deste artigo, 

o saldo dos recursos deverá ser objeto de permuta por Notas 

do Tesouro Nacional ou por créditos securitizados de 

responsabilidade do Tesouro Nacional, cujas características e 

prerrogativas serão definidas por decreto. 

 

§ 2º O Tesouro Nacional poderá autorizar o titular dos 

recursos oriundos da venda de ações ou de bens a utilizar 

títulos recebidos, de emissão de terceiros, para pagamento a 

esses terceiros ou a outros alienantes, no âmbito do Programa 

Nacional de Desestatização. 

 

     § 3º Os títulos e créditos recebidos no âmbito do Programa 

Nacional de Desestatização poderão ser atualizados e 

remunerados pelos mesmos índices das Notas do Tesouro 

Nacional ou dos créditos securitizados a serem utilizados na 

permuta a que se refere o § 1º, desde a data da liquidação 

financeira da respectiva alienação das ações ou bens. 

 

Lei nº 9.496, de 11 de Setembro de 1997 – Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o 

refinanciamento, pela União, da dívida pública mobiliária e 

outras que especifica, de responsabilidade dos Estados e do 

Distrito Federal. 

 

Decreto nº 2.444, de 30 de Dezembro de 

1997 

– Dispõe sobre a inclusão, no Programa Nacional de 

Desestatização - PND, das rodovias federais que menciona, e 
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dá outras providências. 

 

Decreto nº 2.469, de 21 de Janeiro de 1998 – Dispõe sobre a inclusão no Programa Nacional de 

Desestatização - PND, do Banco do Estado de São Paulo S.A. 

- BANESPA. 

 

Decreto nº 2.478, de 29 de Janeiro de 1998 – Dispõe sobre a transferência de ações da Petróleo Brasileiro 

S.A. - PETROBRÁS depositadas no Fundo de Amortização 

da Dívida Pública Mobiliária Federal - FADPMF para o 

Fundo Nacional de Desestatização – FND. 

 

Decreto nº 2.546, de 14 de Abril de 1998 – Aprova o modelo de reestruturação e desestatização das 

empresas federais de telecomunicações supervisionadas pelo 

Ministério das Comunicações. 

 

Medida Provisória nº 1.717, de 11 de 

Setembro de 1998 

– Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 

União, em favor de Refinanciamento da Dívida Pública 

Mobiliária Federal - Recursos sob Supervisão do Ministério 

da Fazenda, crédito extraordinário no valor de 

R$68.383.840.000,00, para reforço de dotações consignadas 

no vigente orçamento. 

 

  

Decreto nº 3.019, de 6 de Abril de 1999 

– Dispõe sobre a inclusão, no Programa Nacional de 

Desestatização PND, de aproveitamentos hidreléctricos 

 

Decreto nº 3.275, de 6 de Dezembro de 1999 – Dispõe sobre a dissolução, liquidação e extinção da Rede 

Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A. - AGEF. 

 

Decreto nº 3.277, de 7 de Dezembro de 1999 – Dispõe sobre a dissolução, liquidação e extinção da Rede 

Ferroviária S.A. - RFFSA 

 

Medida Provisória nº 1.974-74, de 10 de 

Dezembro de 1999 

– Dispõe sobre os títulos da dívida pública de 

responsabilidade do Tesouro Nacional, consolidando a 

legislação em vigor sobre a matéria. 

 

Decreto nº 3.286, de 14 de Dezembro de 

1999 

– Dispõe sobre a inclusão, no Programa Nacional de 

Desestatização - PND, do Banco do Estado do Ceará S.A. - 

BEC e do Banco do Estado de Goiás S.A. - BEG 

 

Decreto nº 3.292, de 15 de Dezembro de 

1999 

– Dispõe sobre a inclusão de imóveis de domínio da União no 

Programa Nacional de Desestatização - PND. 

 

Lei nº 9.931, de 17 de Dezembro de 1999 – Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 

Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal, 

crédito suplementar no valor de R$ 17.200.000.000,00, para 

reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. 

 

 

Decreto nº 3.367, de 22 de Fevereiro de 2000 – Dispõe sobre o processo de desestatização das empresas do 

setor elétrico, incluídas no Programa Nacional de 

Desestatização - PND. 

 

Decreto nº 3.393, de 28 de Março de 2000  

– Dispõe sobre a inclusão, no Programa Nacional de 

Desestatização - PND, de aproveitamentos hidrelétricos, e dá 
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outras providências. 

 

Decreto nº 3.407, de 10 de Abril de 2000 – Dispõe sobre a inclusão de bens móveis da União no 

Programa Nacional de Desestatização - PND. 

 

Decreto nº 3.655, de 7 de Novembro de 2000 – Dispõe sobre a inclusão, no Programa Nacional de 

Desestatização - PND, do Banco do Estado de Santa Catarina 

S.A. - BESC. 

 

 

Decreto nº 3.656, de 7 de Novembro de 2000 – Dispõe sobre a inclusão, no Programa Nacional de 

Desestatização - PND, do Banco do Estado do Piauí S.A. - 

BEP. 

 

Decreto nº 3.660, de 14 de Novembro de 

2000 

– Dispõe sobre a inclusão, no Programa Nacional de 

Desestatização - PND, do Banco do Estado do Maranhão S.A. 

- BEM. 

 

Lei nº 10.072, de 18 de Dezembro de 2000 – Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 

União, em favor de Refinanciamento da Dívida Pública 

Mobiliária Federal - Recursos sob Supervisão do Ministério 

da Fazenda, crédito extraordinário no valo de R$ 

68.383.840.000,00, para reforço de dotações consignadas no 

vigente orçamento. 

 

MP nº 2.071-26, de 27.12.2000 Dá nova redação a dispositivos da Lei nº 9.491, de 9 de 

setembro de 1997, que altera procedimentos relativos ao 

Programa Nacional de Desestatização, revoga a Lei nº 8.031, 

de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. 

Decreto 3.727, de 12.01.2001 Autoriza depósito de ações de propriedade da União no 

Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal, 

na forma estabelecida no art. 30 da Lei nº 9069, de 29 de 

junho de1995, no art. 3º do Decreto nº 1312, de 18 de 

novembro de 1994. 

 

O referido Decreto trata das ações de dezenas de empresas de 

telecomunicações. 

Decreto nº 3.748, de 8 de Fevereiro de 2001 – Dispõe sobre a inclusão, no Programa Nacional de 

Desestatização - PND, de empreendimentos de transmissão 

da Rede Básica do Sistema Elétrico Interligado, e dá outras 

providências. 

MP 2.161-33, de 28.06.2001 Dá nova redação a dispositivos da Lei nº 9.491, de 9 de 

setembro de 1997, que altera procedimentos relativos ao 

Programa Nacional de Desestatização, revoga a Lei nº 8.031, 

de 12 de abril de 1990 

 

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a desvincular do 

Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal, 

de que trata o art. 29 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, 

as ações necessárias ao cumprimento do disposto no art. 192 

da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997. 

 

MP 2.162-70, de 28.06.2001 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a: 

 

III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao 
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Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 

9.491, de 9 de setembro de 1997, e ao Fundo de Amortização 

da Dívida Pública Mobiliária Federal, de que trata a Lei nº 

9.069, de 29 de junho de 1995, até o montante de R$ 

2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta milhões 

de reais); 

 

§ 2º O pagamento do preço das ações alienadas na forma do 

inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da 

dívida pública federal de que trata o inciso I. 

 

 

Decreto de 1º de Outubro de 2001 – Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no 

valor global de R$ 3.983.559.709,00, em favor de Encargos 

Financeiros da União e Refinanciamento da Dívida Pública 

Mobiliária Federal, para reforço de dotações consignadas no 

orçamento vigente. 

 

Lei nº 10.644, de 14 de Março de 2003 – Abre crédito extraordinário, em favor de Encargos 

Financeiros da União e Refinanciamento da Dívida Pública 

Mobiliária Federal, no valor global de R$ 17.084.740.385,00, 

para os fins que especifica. 

 

Resolução nº 20, de 2004 – Autoriza a União a executar Programa de Emissão de 

Títulos e de Administração de Passivos de Responsabilidade 

do Tesouro Nacional no Exterior e dá outras providências. 

 

Decreto nº 5.427, de 19 de Abril de 2005 – Dispõe sobre a inclusão, no Programa Nacional de 

Desestatização - PND, das rodovias federais que menciona, e 

dá outras providências. 

 

Decreto nº 5.477, de 24 de Junho de 2005 – Dispõe sobre a inclusão, no Programa Nacional de 

Desestatização - PND, de empreendimentos de transmissão 

de energia elétrica integrantes da Rede Básica do Sistema 

Interligado Nacional - SIN, determina à Agência Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL a promoção e o acompanhamento 

dos processos de licitação dessas concessões, e dá outras 

providências. 

 

 

 

Cabe aqui citarmos também o livro “O Brasil Privatizado”, de Aloysio Biondi (Fundação 

Perseu Abramo, 2003, Coleção Brasil Urgente). Em seu livro, com dados até dezembro de 

1998, Biondi questiona o argumento oficial, à época, de que as privatizações teriam 

proporcionado R$ 68,7 bilhões aos cofres públicos, além de terem transferido aos 

compradores das estatais dívidas de R$ 16,5 bilhões, totalizando um ganho de R$ 85,2 

bilhões. 

Por meio das tabelas que reproduziremos a seguir, Biondi mostra as perversas condições das 

privatizações, que provocaram, na verdade, o aumento da dívida do governo (trechos 

extraídos das páginas 66 a 68): 



____________________________________________________________________    27 

Análise Preliminar nº 6 (Dívida Interna) – Versão de 26/03/2010 

 

 



____________________________________________________________________    28 

Análise Preliminar nº 6 (Dívida Interna) – Versão de 26/03/2010 

 

 

 



____________________________________________________________________    29 

Análise Preliminar nº 6 (Dívida Interna) – Versão de 26/03/2010 

 

 

 

 

  

 



____________________________________________________________________    30 

Análise Preliminar nº 6 (Dívida Interna) – Versão de 26/03/2010 

 

 

Como visto, boa parte do valor da venda das estatais foi recebido a prazo, ou por 

meio das chamadas “moedas podres”, ou seja, títulos de dívidas que já vinham sendo 

negociados pelo mercado a preços bem mais baixos que os de face. Isto gerou grandes 

ganhos àqueles que compraram tais títulos no mercado secundário.  

Apesar de tais títulos representarem uma dívida contra a União, cabe ressaltar que, ao 

admitir tais “moedas podres”, o estado brasileiro fez uma opção de pagar determinadas 

dívidas – que o mercado já assumia como perdidas – em detrimento de outras, como, por 

exemplo, a dívida social. 

À luz das informações levantadas neste item, e principalmente das análises trazidas 

pelo TCU, faz-se necessário uma auditoria completa das privatizações, visto que a venda de 

empresas estatais serviu para o pagamento de apenas uma ínfima parte da dívida pública, 

dado que os preços e condições das privatizações foram extremamente lesivas ao Estado, 

como constou da Decisão 400/1994 – Plenário do TCU. 

A CPI deve também recomendar o aprofundamento das investigações para se apurar 

os danos ao Patrimônio Público decorrentes destes fatos. 

 

 

IV.9.14 – O Crescimento da Dívida Interna em 2009 e o empréstimo de R$ 100 bilhões 

ao BNDES 

A tabela enviada pela STN possui dados até 2008. Porém, cabe fazermos aqui uma rápida 

consideração sobre o acentuado crescimento da dívida pública em 2009. 

De acordo com a tabela do Banco Central, referente à Nota para imprensa “Mercado 

Aberto” (que inclui as “Operações de Mercado Aberto” do Banco Central, Quadro 11), a 

dívida pública mobiliária federal interna aumentou R$ 261 bilhões em 2009. 

Da tabela, depreende-se que R$ 127 bilhões deste aumento se deveram ao aumento das 

Operações de Mercado Aberto, tema que será abordado mais detalhadamente no próximo 

capítulo. Os restantes R$ 134 bilhões se deveram a outros fatores. 

Um destes fatores foi a emissão de R$ 100 bilhões em títulos da dívida pública para a 

obtenção de recursos para a concessão, pela União, de empréstimo ao BNDES, conforme 

autorizado pela Lei 11.948, de 2009: 

 

Medida Provisória nº 453, de 22.01.2009, Convertida na Lei 11.948, de 

16.06.2009 
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Art. 1º Fica a União autorizada a conceder crédito ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, no montante de até R$ 

100.000.000.000,00 (cem bilhões de reais), em condições financeiras e 

contratuais a serem definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda.  

     § 1º Para a cobertura do crédito de que trata o caput , a União poderá 

emitir, sob a forma de colocação direta, em favor do BNDES, títulos da 

Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas características serão definidas pelo 

Ministro de Estado da Fazenda.  

     § 2º Sem prejuízo do atendimento das finalidades específicas previstas em 

lei, o superávit financeiro existente no Tesouro Nacional no encerramento do 

exercício financeiro de 2008 poderá ser destinado à cobertura de parte do 

crédito de que trata o art. 1º desta Medida Provisória.  

     § 3º No caso de emissão de títulos, será respeitada a equivalência 

econômica com o valor previsto no caput .  

     § 4º Em contrapartida ao crédito concedido nos termos do caput , o BNDES 

poderá utilizar, a critério do Ministério da Fazenda, créditos detidos contra a 

BNDESPAR - BNDES Participações S.A. 

 

Conforme notícia divulgada pelo Jornal Valor Econômico, em 23/01/2009, esta operação 

não é nula, do ponto de vista fiscal, dado que o governo capta recursos pagando a Taxa 

Selic, ou mais, enquanto receberá do BNDES a TJLP, mais baixa: 

 

A operação não será isenta de custos para os cofres públicos. "O custo de 

oportunidade do Tesouro é a taxa Selic", disse Mantega. O Tesouro paga a 

Selic (12,75% ao ano), quando capta recursos no mercado pela emissão de 

títulos. Ou deixa de receber a Selic na aplicação de suas disponibilidades 

financeiras. Mantega não fez os cálculos de quanto seria o custo fiscal, 

ponderando que ele tende a mudar, já que a taxa Selic está em queda. 

Assumindo a hipótese de que a Selic fique estável em 12,75% ao ano ao longo 

de 2009, o custo do empréstimos seria de R$ 4,770 bilhões. Se a Selic cair na 

velocidade prevista pelo último boletim Focus, ficando na média de 11,78% em 

2009, o subsídio implícito do Tesouro para o BNDES seria de R$ 3,8 bilhões 

no ano.   

Portanto, verifica-se que esta emissão de títulos representa ônus para o setor público, e 

revela uma opção de política econômica do governo: assumir o risco do financiamento ao 
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setor produtivo, enquanto o setor financeiro privado, que deveria cumprir este papel, 

financia o governo à Taxa Selic, recebendo rendimentos garantidos. 
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V – A ACUMULAÇÃO DE RESERVAS 

CAMBIAIS E AUMENTO DA DÍVIDA INTERNA 
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V – A ACUMULAÇÃO DE RESERVAS CAMBIAIS E AUMENTO DA 

DÍVIDA INTERNA 

 

Outro importante fator de crescimento da dívida interna nos últimos anos, não explicitado 

nos itens anteriores, é a dívida feita pelo Banco Central junto ao mercado, que também é, em 

última instância, coberta pelo Tesouro Nacional. 

Conforme depoimento dado a esta CPI pelo Presidente do Conselho Regional de 

Economia do Rio de Janeiro, Sr. Paulo Sérgio Souto:  

 

“A Dívida Interna hoje já ultrapassa a marca de R$ 1,8 trilhão. Porém, o 

governo costuma divulgar que o estoque desta dívida é de R$ 1,3 trilhão. Isso 

ocorre porque as estatísticas divulgadas não incluem as chamadas Operações de 

Mercado Aberto, que nada mais são do que dívida do Banco Central com os 

bancos, que recebem títulos remunerados pela taxa Selic da mesma forma, e em 

prazos curtíssimos. Estou inclusive repassando ao Presidente e ao Relator desta 

CPI a tabela, divulgada pelo Banco Central, que mostra o estoque desta dívida, 

incluída as Operações de Mercado Aberto. (Anexo II) 

Conforme os Srs. podem observar, tais operações têm crescido nos últimos 

anos, como resultado da grande entrada de dólares no país, devido às altíssimas 

taxas de juros brasileiras. Agora, em setembro deste ano, essas operações 

somavam mais de R$ 429 bilhões, representando 23,7% dos títulos da dívida, O 

Banco Central compra dólares, pagando em reais, e expandindo a base monetária, 

o que, na visão do BC, causaria inflação. Para enxugar esses reais, o BC lança no 

mercado títulos emitidos pelo Tesouro, mas que já se encontram em poder do 

Banco Central. 

 E por que tais títulos do Tesouro se encontram em poder do Banco Central? 

São títulos recebidos do Tesouro, como pagamento pelos enormes prejuízos do BC, 

contraídos por força da aquisição de dólares, para a formação de reservas, em um 

quadro em que o dólar se desvaloriza em relação ao Real. Além do mais, os Srs. 

Parlamentares aprovaram, no ano passado, a Medida Provisória 435/2008, que 

permitiu ao Tesouro emitir, sem limite algum, títulos para serem repassados ao 

Banco Central, para que este possa fazer, também sem limite algum, tais 

Operações de Mercado Aberto.  

Isto significa que o Banco Central continua a fazer dívida, com o estoque dessas 

operações tendo alcançado, agora em outubro, MEIO TRILHÃO DE REAIS, 

conforme matérias publicadas nos jornais Valor Econômico e Estado de São 



____________________________________________________________________    35 

Análise Preliminar nº 6 (Dívida Interna) – Versão de 26/03/2010 

 

Paulo, também anexas, que repasso aos Srs. Parlamentares.(Anexo 3 e 4, 

respectivamente) 

O Tesouro, quando paga ao Bacen os juros referentes aos títulos detidos pela 

instituição, está, na verdade, remunerando os rentistas, pois o Banco Central 

repassa esses pagamentos de juros para os detentores dos títulos dessas Operações 

de Mercado Aberto. 

Além do mais, gostaria aqui de trazer uma denúncia, que não é minha, mas de 

um analista, com 45 anos de experiência no mercado financeiro, segundo o qual as 

compras de dólares pelo Banco Central não contribuem para deter a 

desvalorização do dólar. Pelo contrário, a estimula ainda mais. Ou seja: a 

principal justificativa para a compra de dólares, que é deter a valorização do Real, 

não se sustenta. Essa dívida colossal, proveniente das compras de dólares, deve ser 

questionada por esta CPI. Deixo com os Srs. Parlamentares, também, notícia do 

Jornal do Brasil que mostra esta denúncia. (Anexo 5) 

Outro motivo pela qual as Operações de Mercado Aberto crescem é o 

pagamento, em dinheiro, de algumas partes da dívida interna pelo Tesouro, o que 

também aumenta a base monetária. Assim, o BC realiza também mais Operações 

de Mercado Aberto para esterilizar esta expansão. 

O que tudo isso indica? Simplesmente que esta dívida continuará existindo ad 

infinitum. Pois, quando o Tesouro paga a dívida, o Banco Central faz mais dívida!  

Outra importante informação: o capital estrangeiro, que entrou no Brasil no 

início do ano para ganhar com títulos da dívida interna, ganhou quase 50% com os 

juros mais a valorização do câmbio no período. Importante ressaltar que, somente 

nos 12 primeiros dias de novembro, o Tesouro já emitiu R$ 12,6 bilhões em títulos 

da dívida interna, sendo R$ 10 bilhões a taxas de juros pré-fixadas, o que poderia 

parecer uma melhora na administração da dívida. Porém, o Tesouro emitiu tais 

títulos a uma taxa média de 11% ao ano, ou seja, muito mais que a já altíssima 

taxa Selic. No dia 12, a taxa paga pelos títulos chegou a mais de 13% ao ano. Isto 

também deve ser investigado pela CPI, dado que isto mostra o poder do mercado 

na definição das taxas de juros da dívida interna, que podem ser bem maiores que 

a Selic. Encaminho também em anexo a tabela demonstrativa deste cálculo, 

baseada na própria tabela do Tesouro Nacional. (Anexo 6) 

Quero aqui frisar que esta dívida, que já se aproxima de R$ 2 trilhões, não 

decorre de excesso de gastos sociais, investimentos produtivos ou em infra-

estrutura. Desde 1995, até hoje, não houve déficit primário. Pelo contrário: houve 

pesados superávits primários, conforme aqui demonstramos, que não foram 

suficientes para compensar o verdadeiro motivo da explosão desta dívida: as 
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altíssimas taxas de juros, a forma como é gerida a dívida e a compra de dólares 

pelo Banco Central. 

Pergunto aos Srs. Parlamentares: como justificar o crescimento de uma dívida 

de R$ 60 bilhões, no final de 1994, para quase R$ 2 TRILHÕES, em 2009? Dizer 

que a culpa é dos R$ 60 bilhões, lá de trás, é no mínimo uma aberração. 

Também é falso o argumento de que o principal fator de crescimento da dívida 

interna federal foi a assunção da dívida dos estados e municípios, o principal 

“esqueleto” assumido pelo governo federal.  Isto porque tais dívidas já explodiam 

antes mesmo de serem assumidas pela União, devido exatamente às altíssimas 

taxas de juros estabelecidas pelo próprio governo federal, conforme aqui também 

lembramos. 

Em suma: a dívida interna atual é explosiva, e quando se tenta pagá-la, o Banco 

Central faz mais dívida. Ou seja: é uma política suicida para o país. Mas, 

extremamente rentável a alguns setores”. 

 

Portanto, o economista Paulo Sérgio Souto fez graves denúncias sobre o endividamento 

interno, cuja investigação deve ser aprofundada.  

O Gráfico 22, apresentado pelo Sr. Souto, também merece uma reflexão: 

 

Gráfico 22 



____________________________________________________________________    37 

Análise Preliminar nº 6 (Dívida Interna) – Versão de 26/03/2010 

 

 

 

Este gráfico mostra que o acúmulo de reservas cambiais se deu às custas da explosão das 

Operações de Mercado Aberto, que fazem parte da dívida interna. 

Cabe ressaltar também que os títulos que o Banco Central lança no mercado representam 

dívida feita sem autorização legislativa, dado que o Art. 34 da Lei Complementar 101/2000 

proibiu a emissão de títulos pelo BC:  

“O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de 

dois anos após a publicação desta Lei Complementar.” 

Posteriormente, o BC passou a apresentar seguidos prejuízos, que eram cobertos com o 

recebimento de títulos do Tesouro, que por sua vez poderiam ser usados pela  autoridade 

monetária para se endividar no mercado financeiro. Adicionalmente, a partir da edição da 

Medida Provisória 435/2008, convertida na Lei 11.803/2008, o Tesouro passou a emitir, sem 

limite algum, títulos em favor do BC, sem contrapartida financeira, simplesmente para 

“assegurar ao Banco Central do Brasil a manutenção de carteira de títulos da dívida pública 

em dimensões adequadas à execução da política monetária” (Art. 2º).  

Ou seja: violou-se o espírito do Art. 34 da Lei Complementar 101/2000, ao se permitir a 

entrega ao BC de títulos do Tesouro, sem limite e sem contrapartida financeira, para que a 

autoridade monetária continuasse se endividando junto ao setor financeiro, a taxas de juros 

altíssimas, às custas do Erário. 
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É importante mencionar também o depoimento do renomado economista Dércio Garcia 

Munhoz à CPI da dívida Pública em 25.11.2009, ressaltando-se especialmente a disparidade 

entre o volume de reservas brasileiras e as de países de primeiro mundo como Alemanha, 

França, Itália e até os Estados Unidos: 

“Mas o fato é que estamos trabalhando, então, depois de 2002, com taxas de 

juros elevadas, e com taxas de juros elevadas a dívida cresce. E não adianta a gente 

trabalhar, usar o argumento de que a dívida pública deve ser contada apenas pelo o 

que está no mercado. Não, os títulos que estão no Banco Central têm que ser 

honrados pelo Tesouro, e o Tesouro paga os encargos financeiros dele. Então, 

estamos com uma dívida perto de 2 trilhões. O que devemos tirar dele? Devemos 

tirar o saldo do Tesouro no Banco Central. E quanto que o Tesouro tem em caixa no 

Banco Central? Apenas algo como 400 bilhões de reais, quase receitas de 1 ano, 

receitas fiscais de 1 ano.  

Por que o Tesouro tem tanto dinheiro lá? Se eu sou devedor eu só tenho 

direito depositado porque emiti títulos a mais. E realmente essa é uma incógnita. 

Você tem 400 bilhões, perto disso, o Banco Central tem do Tesouro mais ou menos 

igual o montante com títulos públicos, que ele comprou. Então, eu tenho aqui 400 

bilhões de reais de títulos públicos emitidos a mais e 400 bilhões em depósito que 

não têm justificativa, lá no Banco Central. E as coisas vão se embaralhando mais. 

Por quê? Por que, na medida em que eu tenho reservas muitos grandes...  Sabe que 

hoje eu estou com 200 e poucos bilhões de reservas. Para a Alemanha ter o que o 

Brasil tem ela teria que multiplicar as reservas por 3; a Itália por 4; a França por 

4; os Estados Unidos por 2,5 vezes. Ou seja, as nossas reservas são absurdas. Claro 

que a gente tira a China e tira o Japão porque eles fizeram reservas que eram 

superávits contra o mundo.  

Uma coisa é eu ter dinheiro no banco porque eu gasto menos do que ganho 

ou  ganho mais do que gasto. A outra é ter dinheiro no banco e quando vou ver o 

cheque especial estou devendo mais lá. Então, eu posso até chegar de carro, de 

gravata, no banco, e tudo lá, mas eu sou devedor. Então, a China tem reservas 

elevadas e o Japão porque têm superávit assim. O Brasil não tem superávit. Ele é 

devedor. Ele tem uma dívida externa hoje de 270 bilhões de dólares. Então, se eu 

tenho 213 de reserva, minha dívida podia ser 100 bilhões menor. E custa muito 

caro. Por quê? Porque eu pago juros internos hoje da ordem de uns 9, 10% sobre a 

dívida pública de 1,6 trilhão, tirando os 400 bilhões de depósito no Banco Central, 

porque ele me devolve. Por que eu estou dizendo 10% e não estou falando da 

SELIC? Porque o custo médio da dívida é maior que a SELIC, inclusive porque o 

Governo faz colocações de títulos no curto prazo e pagando pré-fixado, com taxas 

altíssimas, que ninguém sabe quanto.  
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Então, nós estamos no pior dos mundos, por quê? Ao invés de a gente ir 

tornando mais claro isso aí, para se poder discutir no âmbito do Congresso e poder 

formular, reformular a política poderíamos verificar que sobraria muito dinheiro 

para políticas econômicas alternativas, políticas sociais complementares se nós 

fizéssemos uma mudança nisso. Ao invés disso, o que é que se fez? Há pouco mais 

de 6 meses, em meados do ano passado — desculpe —, um pouco mais de um ano, se 

colocou uma regra em que você agora não precisa mais jogar toda a despesa do 

Banco Central como despesa no balanço. Falam assim: se o Banco Central tem um 

recurso aplicado em dólares e o preço do dólar cai tem uma perda. Essa perda não 

jogo no balanço. Então, ficou uma coisa... em um balanço em que você joga 

despesas diretamente na conta do Tesouro e outras despesas você joga diretamente 

no patrimônio do Banco Central. Ora, não é por aí que se faz.” 

 

O fato de o Banco Central ficar com as reservas em dólares em seu ativo, e com títulos da 

dívida interna em seu passivo representa enorme transferência de recursos do setor público 

para o setor privado, dado que o dólar vem se desvalorizando (ou seja, com taxas de juros 

negativas), enquanto o setor privado fica com ativos em reais, e que rendem altas taxas de 

juros, às custas do Tesouro. Some-se a isso que com a recente crise financeira que atingiu 

seu auge em outubro de 2008, as taxas de juros internacionais reduziram-se drasticamente, o 

que não ocorreu no Brasil.  

Apenas no primeiro semestre de 2009, este processo gerou um prejuízo de R$ 93 bilhões 

ao Banco Central, que segundo a “Lei de Responsabilidade Fiscal” tem de ser coberto pelo 

Tesouro Nacional. 

O Governo tem afirmado que a acumulação de reservas é importante para fazer face a 

crises financeiras, ou seja, poder financiar fugas de capital. Porém, esta argumentação 

pressupõe a total liberdade de fluxos de capitais, estabelecida de modo ilegal, conforme a 

denúncia das Procuradoras Federais, detalhada no item IV.5. 

Cabe ressaltar também que a mesma Medida Provisória 435/2008 (convertida na Lei 

11.803/2008), em flagrante violação ao Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, permitiu que 

cerca de R$ 50 bilhões de recursos legalmente vinculados a diversas áreas
9
,  pudessem ser 

destinados ao pagamento da dívida, pois estabeleceu que: 

 

                                                           
9
 As principais rubricas afetadas pela Medida Provisória 435 foram os Royalties do Petróleo (cerca de R$ 20 

bilhões) e o FUNDAF (Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de 

Fiscalização), que perdeu cerca de R$ 5 bilhões. 
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“Art. 11. O superávit financeiro das fontes de recursos existentes no Tesouro 

Nacional em 31 de dezembro de 2007 poderá ser destinado à amortização da 

Dívida Pública Mobiliária Federal interna.”   

 

Esse dispositivo conflita flagrantemente com o Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, 

que assim dispõe, em seu Parágrafo Único: 

 

“Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados 

exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício 

diverso daquele em que ocorrer o ingresso.” 

 

Tal mecanismo foi perpetuado por dispositivo da Medida Provisória 450/2008 

(convertida na Lei 11.943/2009), que assim dispõe: 

 

“Art. 13.  O excesso de arrecadação e o superávit financeiro das fontes de 

recursos existentes no Tesouro Nacional poderão ser destinados à amortização 

da dívida pública federal.”   

 

O dispositivo revela o privilégio do endividamento público sobre todos os demais gastos 

públicos, e demanda análise jurídica aprofundada e respectivas providências para reparação 

do dano social e os danos ao Patrimônio Público provocado por essas flagrantes 

irregularidades. 

O economista Dércio Garcia Munhoz comentou, em seu depoimento à CPI em 

25.11.2009, outro aspecto da Medida Provisória 435, ligado à ausência de contrapartida 

financeira dos títulos colocados pelo Banco Central – as denominadas operações de mercado 

aberto: 

“Outra medida que se tomou: o Banco Central ele colocava títulos na rua 

para recolher dinheiro para comprar os dólares. Agora tem uma norma que diz 

— nunca ninguém soube que pudesse se fazer uma cosia assim — que você dá 

títulos do Tesouro ao Banco Central sem contrapartida financeira, ou seja, ele 

não te paga. Ora, se você emite um título da dívida, você tem que registrar como 

dívida e alguém que comprou tem que pagar. Então, a Medida Provisória nº 435 

diz que você não precisa pagar, que você não dá contrapartida financeira. Ora, 

perdi o controle. Então, chega-se ao balanço do Banco Central e o que se vê? Vê-
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se que o Banco Central tem 450 bilhões de títulos públicos e ele está cobrindo 

isso hoje com os depósitos do Tesouro no Banco Central e está cobrindo também 

com mais o meio circulante, o papel moeda emitido, que não custa nada a ele. 

Quando a gente pega a parte de cima verifica que os dólares têm como 

contrapartida a colocação de títulos internamente, agora os títulos colocados em 

moeda nacional. Então, o Banco Central cobre as reservas com títulos que ele 

coloca com o compromisso de recompra em moeda nacional e com prefixação da 

rentabilidade. Ora, qualquer mexida no dólar, e no sentido de valorização, o que 

acontece? Eu tenho uma perda, porque eu garanti ao comprador do título uma 

rentabilidade. Quanto é a perda? Não se sabe, porque agora nem o balanço mais 

diz quanto é. O que a gente sabe é que, quando terminou o semestre, neste ano, 

o Banco Central falou assim para o Tesouro: “Tem uma conta adicional para 

você aqui de 94 bilhões de reais em 6 meses”. Ora, quando chega setembro, o 

que a gente descobre? Que baixou para 74 milhões. Você não tem mais controle 

contábil da dívida, o que é uma coisa preocupante.  

Na verdade, quando o dólar sobe ou desce, não deveríamos ter, no âmbito 

do Governo, nenhum impacto. Por que quando o dólar caiu de preço o Tesouro 

era obrigado a emitir títulos e entregar para o Banco Central? Não tinha muito 

sentido. Mas emitia e entregava para o Banco Central. E não é coisa assim... são 

coisas de dezenas e dezenas de bilhões. Quando foi o ano passado, a coisa 

inverteu, o dólar subiu, foi muito difícil descobrir no relatório do Banco Central 

— são 58 páginas do relatório e balanço demonstrativo —, que, quando subiu, o 

Tesouro tinha um crédito com o Banco Central. Depois, o Banco Central passou 

esse crédito. Agora, surpreendentemente, quando deu prejuízo, o Tesouro emitiu 

títulos e deu ao Banco Central. Quando deu o sinal inverso, que o Banco Central 

tinha que vir e você liquidar os títulos, você não liquidou. Por isso que estou com 

400 bilhões ali. Emiti títulos, a dívida subiu, dei ao Banco Central, quando o 

dólar valorizou... quando a moeda nacional valorizou. Quando ocorreu o inverso, 

eu creditei ao Tesouro, mas não liquidei os títulos. Então, de repente, eu passei, 

quando fizeram a operação, que foi neste ano, os depósitos do Tesouro de 270 

bilhões para quatrocentos e tantos bilhões de reais, o que criou uma 

excrescência. Como é que eu tenho um volume desse recurso?  

Além disso, eu estou, então, com um problema seríssimo. O que é? É um 

problema que já havia sido detectado, que eu falei para os senhores, no início dos 

anos 80. Eu tinha haveres com uma correção, obrigações com outra. Eu estou 

nessa situação hoje. O Banco Central usou uma série de critérios agora, como 

custo de amortização, preço justo do mercado, uma série de coisas que significa 

assim: alguns, eu contratei a condição, a remuneração no início; outros, eu faço 

a remuneração pela taxa de inflação; alguns poucos pelo dólar; e os depósitos 

em moeda estrangeira. os haveres em moeda estrangeira dependem da taxa de 
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câmbio. Então, eu estou com uma anomalia total ali que não permite que eu tenha 

controle.  

Ora, o que temos que fazer ali é o seguinte: reservas do Tesouro têm que 

figurar, no balanço do Banco Central, como um depósito do Tesouro em dólares, 

e do outro lado aplicações do Banco Central nas reservas. Ele fica assim: 

apliquei em títulos americanos 100 bilhões de dólares, há um depois do Tesouro 

de 100 bilhões de dólares em moeda nacional. Quando um sobe ou desce, eles se 

anulam, zeram as coisas. Porque nós temos que dar transparência, senão não é 

possível que a gente possa fazer algumas coisas.  

Eu sei que meu tempo já passou, mas eu diria o seguinte: a questão das 

reservas. Por exemplo, estou com 213 bilhões, estou com 2, 3, 4 vezes acima dos 

grandes países industrializados do mundo, não tenho necessidade nenhuma. Se 

eu cortasse essas reservas pela metade, eu estaria com uma economia, mais ou 

menos, mínima de uns 9, 10 bilhões de dólares. Ora, 9, 10 bilhões de dólares é 

uma redução de despesa de 30 bilhões de reais, é um recurso para o Orçamento. 

Se eu, em vez de pagar essas taxas de juros elevadíssimas que eu estou pagando... 

porque taxas de juros em que eu tenha a inflação e IGP-DI igual a zero, se o 

dólar não alterar de preço, eu estou pagando, por aplicação de quem traz 

dólares, estou pagando 9%, puro. Quando valoriza a moeda aumenta. Ora, o 

mundo está pagando 1%; por que eu estou pagando 9? Se eu reduzo a 

remuneração média de 3% sobre 1 trilhão e 600, por aí, eu estou reduzindo a 

despesa de 50 bilhões de reais. Então, é uma coisa fantástica para a gente que 

precisa da remodelação de hospital, que precisa implantar o sistema de 

transporte urbano nas cidades, um programa habitacional amplo. Nós não temos 

recursos para isso. 

O PAC Investimento no Orçamento é de 20 bilhões de reais. Imaginem o 

que são 20 milhões de reais. Não é nada, é 0.65 do PIB, menos de 1% do PIB. E 

eu tenho recursos assim. Agora, só vou conseguir realmente se eu conseguir dar 

transparência nessas questões, nas relações do Tesouro com o Banco Central, 

dizer que a partir de agora não posso mais subsidiar o Banco Central, que são as 

emissões e meio circulante a custo zero. Não pode, não tem sentido isso. E 

começar o Banco Central a abrir o jogo. Não posso dar títulos para o Banco 

Central fazer política monetária. Ele tem de fazer política monetária com títulos 

próprios para a gente saber quanto custa. Quando se colocou na Lei de 

Responsabilidade Fiscal que o Banco Central não pode emitir títulos, fazer 

política monetária. Ele vai ao Tesouro. Muita gente pensou que aquilo lá era 

restritivo ao Banco Central. Não era, não! Faz política monetária à vontade, 

põe a juros onde quiser, porque o Tesouro paga a conta, e não aparece para o 

Banco Central, aparece na conta do Tesouro. Foi isso. Ele tem de fazer política 
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monetária com títulos próprios. Então, nós temos de fazer um reordenamento 

nisso aí.  

E quanto à questão da taxa de juros que está ligada a tudo isso e à dívida 

externa, é o seguinte: vemos que sobre as taxas de juros que estamos praticando 

para atrair dólares diz-se que é por causa dos capitais de curto prazo. Ora, os 

capitais de curto prazo entram e saem, eles não dão base para as reservas 

brasileiras. Dizer que eu tenho taxas de juros internas altas ou que permitam a 

especulação cambial porque precisam dos dólares... Não! Não precisam dos 

dólares. Por quê? Porque o capital de curto prazo entra e sai rapidamente. E 

nesses últimos anos quando a especulação mundial e no Brasil se tornou algo 

incontrolável o que aconteceu? Em 2007 o volume de capitais de curto prazo que 

ingressou no Brasil foi 7 vezes maior do que o de 2004 e foi maior do que nos 8 

anos de Plano Real. No ano de 2008 foi uma loucura, mais de 200 bilhões num 

único ano. Precisa desses dólares? Ora, precisa o quê? Eles entram e saem.  

E outra coisa: é um capital volátil. Agora, não é um capital bobo, não. 

Quando a crise chegou, eles tinham deixado naquele ano de 2007 acho que em 

torno de 30 bilhões de dólares aqui. Mas os dados indicavam que os papéis que 

eles possuíam na Bolsa de Valores era mais ou menos da ordem de 350 bilhões de 

dólares, e só tinham o ingresso líquido de 30, que tinham ingressado no ano de 

2007. Ele entra e sai, câmbio para baixo, coisa para cima. Pega os dados que são 

publicados pelo Banco Central sobre posição de investimentos e verifica. Agora, 

por exemplo, veio a crise e caiu um pouco... Já subiu. Com essas taxas de juros, 

você vai trazer o mundo para aplicar no Brasil. Agora, qual a base que eu 

tenho, real, para remunerar isso? A remuneração de capital qualquer que seja 

eu tenho uma base real que é o PIB. E o PIB tem de gerar o quê? Uma 

rentabilidade de capital para eu poder remunerar o capital qualquer que seja. 

Mas eu estou remunerando capital especulativo sem base no real, então a dívida 

vai subindo de forma assim, como está, e eu vou tentar comprimir o Orçamento 

e fazer os tais superávits primários para poder fazer com que o mercado 

mantenha a confiança. Se mantém a confiança, não pressiona o Governo. E 

não pressionando o Governo... porque se o Governo mantiver taxas de juros 

altas... liberdade de movimentação.  

O que dá estabilidade às reservas? Investimentos diretos. Parte deles é 

capital financeiro, mas é um investimento direto. Tem tido um saldo razoável. O 

que mais? Uma verba que é meio enigmática: empréstimos intercompanhia. É 

um tipo de investimento que não é investimento; é uma operação bancária que 

se alguém fizer aqui dentro é preso. E as empresas estrangeiras podem fazer. 

Então, você tem tido um volume crescente de empréstimo financeiro e tem 

também um volume razoável, não muito grande, em títulos públicos e muito pouco 
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na bolsa. Então, o que garante as reservas é basicamente o investimento direto, 

ainda que seja capital financeiro, o que significa que eu não dependo de manter 

liberdade de movimentação de capitais, a não ser para apoio político.  

Então, eu queria finalizar, embora esse assunto seja muito vasto e que se pode 

discutir mais outras coisas, dizendo que eu acho que nós precisamos chegar a 

uma fórmula que é a redução dos custos financeiros e controle sobre a 

autoridade monetária. Porque não é possível que você tenha a faculdade do 

Banco Central de receber títulos do Tesouro para aplicar... vender os títulos em 

condições de custos pré-fixados, assumindo reservas internacionais, de preços 

voláteis e sem nem registrar, porque os títulos podem ser entregues sem 

contrapartida financeira. Então, eu acho que a questão vai por aí. Verificar os 

recursos que estão indo para o Banco Central sem controle orçamentário, 

porque emissões não têm controle orçamentário, sem custo nenhum e sem a 

remuneração do meio circulante e essas outras relações, as relações 

interfinanceiras Tesouro/Banco Central. Com isso podemos reduzir bastante o 

custo da dívida pública e podemos também colocar uma forma de racionalidade 

no fluxo de recursos externos, porque recursos externos não é importante para 

o País. 

 

Consta do Acórdão 470/03
10

, relato sobre as dificuldades enfrentadas pelo TCU para ter 

acesso às aplicações das Reservas Internacionais, tendo o BC impetrado mandado de 

segurança
11

 alegando a questão do SIGILO BANCÁRIO de forma a impedir o TCU de ter 

acesso a tais informações.  

Embora a expectativa do TCU, conforme constou do precitado Acórdão, fosse no sentido de 

que “ante as competências atribuídas ao Tribunal de Contas da União pela Carta Magna de 

1998, resta ao STF apenas julgar o pleito, conferindo à lide interpretação conforme a 

Constituição Federal, qual seja, os dispositivos da Lei 4.595/64 não se aplicam ao TCU no 

exercício de suas funções jurisdicionais”, o Supremo decidiu favoravelmente ao Banco 

Central: 

 

EMENTA Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União. Banco Central 

do Brasil. Operações financeiras. Sigilo. 

1. A Lei Complementar nº 105, de 10/1/01, não conferiu ao Tribunal de Contas da 

União poderes para determinar a quebra do sigilo bancário de dados constantes 

                                                           
10

 TC 008,385/2000-7 – Relatório de Auditoria do TCU 

11
 Mandado de Segurança nº 22801/DF, impetrado pelo Banco Central junto ao Supremo Tribunal Federal 
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do Banco Central do Brasil. O legislador conferiu esses poderes ao Poder 

Judiciário (art. 3º), ao Poder Legislativo Federal (art. 4º), bem como às 

Comissões Parlamentares de Inquérito, após prévia aprovação do pedido pelo 

Plenário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do plenário de suas 

respectivas comissões parlamentares de inquérito (§§ 1º e 2º do art. 4º). 2. 

Embora as atividades do TCU, por sua natureza, verificação de contas e até 

mesmo o julgamento das contas das pessoas enumeradas no artigo 71, II, da 

Constituição Federal, justifiquem a eventual quebra de sigilo, não houve essa 

determinação na lei específica que tratou do tema, não cabendo a interpretação 

extensiva, mormente porque há princípio constitucional que protege a intimidade 

e a vida privada, art. 5º, X, da Constituição Federal, no qual está inserida a 

garantia ao sigilo bancário. 3. Ordem concedida para afastar as determinações 

do acórdão nº 72/96 - TCU - 2ª Câmara (fl. 31), bem como as penalidades 

impostas ao impetrante no Acórdão nº 54/97 - TCU - Plenário.
12

 

Relator: Ministro Menezes Direito 

 

É importante destacar o fato de que, se nem o TCU pode ter acesso à destinação das 

reservas cambiais, como promover a transparência sobre o verdadeiro custo de se acumular 

tamanha quantidade de moeda estrangeira, por meio da emissão de títulos da dívida interna, 

sobre a qual incidem taxas de juros altíssimas? 

Cabe mencionar trechos do Relatório do TCU correspondente ao Acórdão 470/03, 

enviado à CPI: 

 

V - As operações da Área Externa  

 

50. As operações contempladas neste agrupamento contábil são, em 

sua maioria, conduzidas pelo Departamento de Operações das 

Reservas Internacionais – Depin.  

 

51. O Banco Central adota como diretriz contábil o ajustamento das 

operações da área externa pela taxa cambial vigente na data do 

balanço, utilizando as cotações de compra para o ajuste do ativo e de 

venda para o do passivo. 

 

V.3. O Gerenciamento das Reservas Internacionais 

                                                           
12

 Mandado de Segurança nº 22801/DF, impetrado pelo Banco Central junto ao Supremo Tribunal Federal. 
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66. Vale ressaltar, que está destacado nesse mesmo voto existem 

dificuldades de se realizar uma avaliação objetiva do desempenho 

das aplicações: “Na ausência de uma definição institucional precisa 

com relação à administração das reservas internacionais, o 

diagnóstico atual do gerenciamento desses recursos revela a falta de 

uma contabilidade gerencial padronizada, prejudicando seriamente a 

mensuração adequada do desempenho das aplicações, resultando, 

finalmente, em baixo grau de transparência.”. 

 

VII. A questão do Sigilo Bancário no STF  

 

168. Um fato relevante e que merece atenção, relacionado ao 

problema do sigilo bancário, diz respeito ao Mandado de Segurança 

nº 22801/DF, impetrado pelo Banco Central junto ao Supremo 

Tribunal Federal, em 18.04.1997, contra o Acórdão/TCU nº 054/97 – 

Plenário que determinou a apresentação de informações requisitadas 

em processo de fiscalização, bem como afastamento do Presidente do 

Banco Central, questionando a constitucionalidade do art. 44 da Lei 

8.443/92 (fls. 222/225, Vol. 1). Exsurge do aludido Mandado o 

incidente de inconstitucionalidade ante a concessão de liminar, 

suspendendo a eficácia e a execução do decisum prolatado pelo 

TCU.  

 

169. Ocorre que após transcorridos mais de 5 (cinco) anos da 

concessão da liminar, até a presente data, não houve julgamento do 

mérito. Esta equipe entende que esta situação vem prejudicando os 

trabalhos de fiscalização que rotineiramente são desenvolvidos no 

Bacen e, por conseguinte, o julgamento das contas, de forma que a 

demora no julgamento do mencionado Mandado vem causando a 

inversão tumultuária do processo.  

 

170. Urge consignar que, ante as competências atribuídas ao 

Tribunal de Contas da União pela Carta Magna de 1998, resta ao 

STF apenas julgar o pleito, conferindo à lide interpretação conforme 

a Constituição Federal, qual seja, os dispositivos da Lei 4.595/64 

não se aplicam ao TCU no exercício de suas funções jurisdicionais.  

 

171. Desta forma, entendemos que o caso requer a adoção de 

providências desta Corte de Contas, por intermédio da Consultoria 

Jurídica, com vistas a provocar o regular andamento do processo, 

impulsionando a ação por meio de instrumento eficaz disponível para 
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o caso sub examine, alcançável, dentre outros meios, por reclamação 

(correição parcial). 

 

Outra verificação procedida pelo TCU (Decisão 275/2001) demonstrou a existência de 

registros referentes a Reservas Internacionais classificados como “Extra-Caixa”:  

 

3.De início, o Relatório traz considerações a respeito das 

dificuldades encontradas pela equipe encarregada da fiscalização 

para obter informações durante os trabalhos, o que foi atribuído, 

principalmente, ao instituto do sigilo bancário. Em seguida, registra 

a falta de consistência de algumas das informações prestadas pelo 

Bacen, que não dispunha “de controle automatizado com facilidades 

de recuperação de informações em tempo real, acesso a bancos de 

dados com informações das operações como remuneração, taxa de 

juros, custos envolvidos, rentabilidade, contas envolvidas, instituição 

financeira, entre outras informações gerenciais”. 

 

4.Sobre as reservas cambiais classificadas no “Extra-Caixa”, 

esclarece-se que são compostas por contas que, devido a questões 

administrativas ou à característica das operações, necessitaram de 

um tratamento diferenciado por parte do Banco Central. São 

diferenciadas daquelas classificadas como “Caixa” pela origem 

(empréstimos concedidos), ou mesmo pela destinação (recursos para 

cumprimento de acordo da dívida externa, operações de aplicações 

de recursos em agências de bancos brasileiros no exterior). 

 

A mesma Decisão do TCU mencionou a vinculação de parte do valor das reservas 

internacionais à aquisição das garantias colaterais do Plano Brady:  

 

4.1.Assim, conforme o Relatório, há recursos registrados no “Extra-

Caixa” vinculados a acordos da dívida externa brasileira (“Vinculado a Garantias 

Colaterais”) (...) destinação dos recursos provisionados na conta “Vinculado - 

Garantias Colaterais” para compor caução no BIS - Bank for International 

Settlements na Suíça. Os valores ali registrados chegaram a atingir o montante de 

US$ 3.200.000.000,00 em dezembro de 1993. Trata-se de provisão instituída com a 



____________________________________________________________________    48 

Análise Preliminar nº 6 (Dívida Interna) – Versão de 26/03/2010 

 

finalidade de compra de títulos do tesouro americano para compor garantia 

relacionada ao acordo da dívida externa. 


