
1111//1. 1110 pur I IlI', • IH'I '('!> ", • 111' 11110'1111\('11[' .'1/1 li uhll li I 11', I': I
p 'r mio rol 'O/'U'I 'rll',O 10 I 'l.I nus n 'lu I, Il1s[l[lIl~'1 'S p irn 'sllIl>(,II'I'I'1 11'
triç 'S r .arn intãrias 'IOS gov irnant 'S, ILI' r) lium ' I undlr K IS[OS 'O/li /dl
v nçõ s c subsídio à onta do r arn nto Moncl rio " I oruu [o, ,('111 1111111
rização legislativa. O arbítrio também se rnanifc tava no pod 'I' I, nll('1 11 I

regras no meio do jogo, impondo perdas aos investidor s ( portuntn vllll/lll
do direitos de propriedade), como ocorreu mais de uma v z I !J ti 'l'inl,' ti li I

normas de correção monetária dos títulos do Tesouro.
Nesse período, a economia brasileira se expandiu vigorosarn '111', 11

1980, foram treze anos seguidos de crescimento elevado. O mo I ,10 ti' Ilh
tituição de importações havia legado uma base industrial cornpl a' illl(' I I
da mas muito ineficiente. O fechamento da economia, qu 5' ti' '111111111
depois dos dois choques de petróleo e da crise da dívida externa, riou 111'('li
tivos que inibiam a inovação e os ganhos de produtividade.

Em 1984, como assinalado, a economia voltava a crescer depois 10 ('li

daval dos choques de 1973-82, mas com inflação elevada, cujos ,r '1111
podiam ser acomodados pelo processo de indexação. O Brasil havia s ' JlII'
parado para conviver com a inflação e não para combatê-Ia de forma ti '('111
da. Isso teria conseqüências sérias no futuro. A concentração de r ndu, '111
grande parte explicada pela inflação e pelo descaso em relação à dUl'II,' ti

fundamental, persistiu teimosamente nessas décadas. O número I pohl'
permaneceu praticamente o mesmo, cerca de 25% da população.

Nos anos 1980, a crise do modelo e seu posterior colapso contribu 1'1111
para promover a primeira grande ruptura das crenças e do modo ele atuar IItI
governo que caracterizaram o Brasil desde o Descobrimento. A so i 'dlldl'
percebeu o valor ela democracia e se tornou crescentemente intol ral1l: 11
inflação, à corrupção e à incompetência no governo. Ficou imperativo r ,111I
mar o Estado. Começaram a abertura da economia e a privatização de mpl('
sas estatais. Iniciamos a longa e complexa transição para um novo mod '10 di'
desenvolvimento.

No apagar das luzes do governo militar, começaram a se formar as '011
dições para a realização de um amplo reordenamento das finanças púl li 'li
e da política monetária, no que viria a c?nstituir um dos principais aVHI1\'O
nas instituições econômicas brasileiras. E o que se verá no próximo cap lido
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\, IN,"1'1'1'1(,: liS li 1\ : I":I'UH/\h rda las d Portugal moi lararn tamh '11)ns 1'i11t111
11 pübltcus do Brasil, lU s ara l rizararn I or mar ant atraso institu 'jOI1I1!.
\ 111lcp -n I I .ia, a I ro lal a ão ela R 'I úbli a as prirn iras ixp 'ri I 'ills ti '

dl'lIllI '111'iu I l () troux .ram alt ração r 1 vant n 55 qua 11'0. Orçam .nto plí
1,111n 111O r .pr 'S niava r stri 10 r I varuc ao gasto p 'Ibli o s rvia n uito POII('()
llillll I 'l'inir prioridad s. AlgLlns d 'S5 S d ritos ain Ia r '11an 'S' '111, 1110Sos
ti 1111,()S lnstiíu .ionais 01 quisto los H partir da d a Ia ti' I 80 .orn .çurnm 11
1111111111'() punoruma, ao m sm l mpo qu as 11udan as 111intuis da so 'i ' lu I,
, 1111 'OIHril uit 10 para [lrrnar Lima ultura ti r SpOI sabilidadc l'is ',d,

N I In~lll[ .rru, a arta Magna (1215) istab I 'LI r 'Slriç 'S I 'riIH,,'(o ('
111111111,'I I, tributos, in I ianto a I voluçã o lloriosa (1688) g .rou ns mil Itlll
II 111tltuctonuls ILI' I 'r')I1 ao I arlarn ruo a supr '111<1'i'l 10 po I 'r, 111'1111/1

.11111dI' I, .idir sobre a d isp .sa públi a o .ndivi 1<11 I1tO 10 gov -rno. 1,[,
, I 1\llld1l11ÇUSinst it LIcionais stiv rarn asso .iaclus à '()I1SIrU~'1o dn ti 'Ill()
I I 11'11,plltrinl I io ultural [u roi transmitido às SUHS '0101 tns 11111\111'1'1'li
"11 Nml " No I .ino nido, [-lI ' I o] , 'I upr 'S 'IiLilÇ<() 10 rçnm .nro ob 'dv '('
" 11111(, -rlmoulu] -h -io de signifi '(1 10, ( ministro I" 11HZ'I du ((;11,,11 'C'I/O/ (lI

11'1' I';, '/I/'t/I/N) 'nminhu I, suo r 'si I n 'itl .m I owning Str' ,t 11, l' 11'1''gllll
.11/ /1111I ti ISI I '0111 [I I rOI ostn orçnrn '1iIól'in, IlI' 'ntl 'KlI no I irlnnu-nt«.

I 11IIIfll ,1\ pnluvrn pl!ll!l)l'~'III"('llln IlIItl14I'1, Suu ollfl('I1\ '1111101fi '11\ IIIIIIWIII' (pl''III('
11,1/1111'11),ti 111'1'1111' 111'('111,'0tllI Idlldl' M dll!, S 'flllIHlodl~,1I11'lldl~'11,110vI1\lfl'Il'IIIII'III'IIIIlII'1111I
1111111111111llli 111111'111/I "uln e" 11111/1>11111\'III1II'IHIIIII '1111\11]lllhl 'I I' 11111111dlllllllll'llln

/111'/1'1111111111111 'HI



P11I11tI \11111' \lI\( 111111I 1I'I" I I li 1 11\I '111 li Ili H 11\ tio 1(11'11I ," I I1I
til! ' 11011til I ' I' I) ti ' I' I 110 "I'V,

No Hrnsll, li til r 'S -nrucno do rçnm into 110 :OIl~I' isso 111ti 1'" I ti" 11111
filo formal. I if'i 'i 1m intc vai I ra <1 prim 'ira página los jornuls ou 1111111'\'"1111
rt li na TV. ua aprova ão final costuma I assar 1"1' 'I' ,I i In. ( qll' \'111111111
a atenção da mídia é a liberação de verbas para m ndas J arlan 'I l(ll '" ~1'111
mente associadas a ações paroquiais e a barganha para aprovar ussunro ti"
interesse do governo (ver box 17 sobre o Orçamento públi ,no .ap (ulo 11),

Aqui, o atraso institucional ainda está enraizado nas cr nças du ,11\, "
política e da sociedade. Aceita-se, por exemplo, que o Orçam nto S 'ju 1IIIItI
rizativo, isto é, o governo gasta apenas o que quer. O president Ia H 'I (ri li '11
pode alterar as prioridades estabelecidas pelo Congresso com um" I, 'I' '10 1\,
programação", no qual determina quanto o Tesouro vai desembolsar m 'li 1I
dotação, que pode ser simplesmente zero. Não há justificativa históri 'ti n '111
dispositivo legal para abrigar essa esdrúxula interpretação. O artigo 165, par
grafo oitavo, da Constituição diz que "a lei orçamentária anual não nt 'ri
dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa" (Jril'os
meus). Se a peça orçamentária fosse autorizativa, não precisava usar lols
substantivos distintos - previsão e fixação - com acepções diferentes.

Até recentemente, o Tesouro Nacional constituía uma entidade virtual,
A execução do Orçamento da União era feita através de um departamento do
Banco do Brasil - que recebia ordens burocráticas da Comissão de Progru-
mação Financeira do Ministério da Fazenda. A gestão da dívida pública cabia ao
Banco Central. Não havia um órgão para cuidar das finanças do Tesouro m
sentido amplo. A autorização para expandir a dívida pública cabia ao Conselho
Monetário e não ao Congresso. Durante quase todo o século xx, as finanças
públicas e a gestão da moeda viveram uma relação incestuosa, primeirarnent '
com o Banco do Brasil, e a partir de 1965 com a participação do Banco Central.

o PAPEL CENTRAL DO BANCO DO
B R A S I L NAS F I N A N ç A S P Ú B L I C A S 76

É difícil entender a evolução das finanças públicas e da política monetária
no Brasil sem passar em revista a trajetória de uma das mais singulares orga-
nizações do setor público, o Banco do Brasil (BB). Ao longo de suas três

76. Esta e as próximas seções se nutrem em parte do artigo que escrevi em conjunto com Cus-
tavo Loyola (Nóbrega e Loyola, 2003).
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1'11('1111\' ',11 h rn 'O I' , I IIII('PII\,' 10 , '11\ pUIIII ,ltI III 11 '101'11 1'1 'ti I'

1'111111\'(,11I ItI P I, ,
( prlm '11'()BUI) 'o 10 I3nlSill IS' 'li '0111ti mudnnç» lu I' 1m 11\ I' ,11 ptll

IlIgII 'S I pu 1'11() I rnsil. I1'0 i [un lu 10 '11, IHOH, sob ins] h'oç o lus ' P '1'1 11'11
tltI n I" 'o lu Inp,lnt 'ITU 10 I an o 1~1'u' ia. 110io ter 'ira bnn 'o 'lllis.'OI do
11(111)10, 01 j .tivo d 'sua ria ã ra suprir m Ia I ara () '011 'r 'jo ljll'
• t' llnurnivnvn .oro a h gad Ia ortc - riar as ndíc 'S I nrn l'illtlll '111
o 'tesouro. bane ra ao m 51110tempo urna instituição fil ai .círn '1IISII'II·
I11'I)tO Ias [inan a I.úbli s. s a dualídad mar afia quase toda ti Sllll !lI..
1000in.-.55 1313foi xtinto em 1829 em conseqüência da prirn ira .risc 1'111111·
I' 'ira I Brasil indcp ndente.

5 gundo BB (1851) era privado. Foi criado pelo barão I Mau (VI'1
'til ítu] 9) para concorrer com a única instituição finan ira 10 I io li'
[un ire, o Banco Comercial. Em 1854, o governo determinou a I'USlO dos
lols bancos, sob a denominação de Banco do Brasil. Na Hepúblí ~I,o cncl-

[lmrn nto desaguou em fusões bancárias que deram origem, em I O ,ilO I 'I·
(' 'ira atual BB. A lei previu que a nova instituição exerceria "fun is J ' (1111
b in o central, dispondo de capital abundante para redesconto cI pé,! 'is di'
()Ulr05 bancos, para adiantar a outros bancos e ampará-Ios nos morn 'fllos
I, rise". Como um banco central, ele concentrava diversas atribui õ 'S 01'1\1

dos redescontos: operações cambiais, fiscalização bancária, ernissí o til'
mo da e recolhimentos compulsórios das instituições financeiras. Essas fUI1

'( s seriam exercidas até 1988, por lei ou na prática.
O terceiro Banco do Brasil consolidou-se como instituição de fins m (ti·

lil los: agente do governo central, banco comercial e banco central. A prirn 'i-
1'1\r sponsabilidade formal de banco central veio com a lei gu- criou SUII
larteira de Redescontos (1921), mas o BB começou a ganhar r I vâ: -lu

11'S5a área com a Revolução de 1930, a partir de quando suas funç 'S I,
bunco central foram ampliadas e lhe foram conferidas as atribuições d bun '()
I, fomento. Aumentavam, assim, as atribuições do BB, que ia se tornado UI11I1

instituição extremamente poderosa.
No início dos anos 1930, nasceu a Caixa de Estabilização, gue r guiava o

'I" dito externo e as operações de câmbio. Nas áreas de café e açúcar, ° Ill! s '
I irnou o principal agente oficial de ações de financiamento, formação d 'si o
'ILI e controle da comercialização e das exportações. Lei de 1936 estab I,' 'li

11 arteira de Crédito Agrícola e Industrial, que se tornaria o principal instru
!TI nto de financiamento à agricultura e à agroindústria até os anos 19 O. No
auge desse processo, o BB respondia por mais de 90% da oferta de cr dito 11
.sses setores. Era o auge da concentração de funções pelo BB.

o r u r u n o CIIE(:O 2Hl



ti I'IlItI II 'O P '1'Itlt!tI tio 111"\l' ItIIJlO 1'1110ti' :1'Ildlo II~ I (I) 11), II
1111'I I 111\ ti •. 1111101111111'OIJ.\llIlli',II,'() 'SI 1111blllsll '11'11,'Olllllllll~' O 1I1'ldll
n I lÍr' I 10 'I' dito, 10 r( m .nto Jus utiv] 10 I 'S "(1) mie IS ' I) I.' III ti I I,
ti .ârnl io .orn 'r io ' l ri r, No l rr 'IlO Ias ril ançus p(1I 11' IS, o 11111'1\11\
clava o Tes ur om rnissõ s d mo da." Na v .rdad " o Ilil .ru um I 11\ I
tuição que não precisava pr ocupar-s com a cal ta ão I r ursos no 111\'1
cado, pois podia redescontar seus próprios ernpré timos na sua '''1'1 -lrn d"
Redescontos.

Ao exercer simultaneamente as funções de banco comer ial \ llulO!
dade monetária, o BB podia oferecer crédito a juros baixos e ain Ia uuf '111
invejáveis lucros. Ao longo do tempo, a classe política, os em! r s rios t' o,
funcionários do banco se convenceram de que essa virtude de orria I, UIll I
associação de boa gestão e preocupação com o desenvolvim nLO cio pu li,
Essa também era minha impressão quando ingressei no Banco do 13rusll
por concurso público como escriturário, em abril de 1963, na agên .in dI'
Cajazeiras (PB).

Salários acima do mercado transformaram o banco em um dos maior 'S

centros de atração de talentos do Brasil, característica que manteve at p ,10
menos os anos 1970. Entre os anos 1940 e 1970, o banco foi a empr sa 'slll
tal que mais fornecia quadros qualificados para os órgãos do governo do
União, dos estados e dos municípios. Quando o Banco Central foi instalado,
em 1965, mais de 90% de seu pessoal foi formado por funcionários ced i los
pelo BB. OS funcionários do BB gozavam também de prestígio social eleva lo,
o que também ajudava na atração de talentos.

Essa situação deu enorme poder e influência ao BB. Sua presidên iu
era um dos cargos mais cobiçados do governo federal. Até os anos 1960,
sua diretoria era composta por políticos de expressão nacional. Nessa con-
dição, o banco bloqueou por cerca de trinta anos as iniciativas para a cria-
ção do 'tranco Central. O argumento era o da duplicação desnecessária I ,-
esforços. O banco chegou a pleitear sua transformação definitiva em banco
central, mantendo suas carteiras de fomento e de banco comercial. O poder
político e financeiro do BB também inibiu o desenvolvimento de um fort
sistema financeiro privado, o que somente viria a acontecer depois dos
anos 1960.

77. O Código de Contabilidade de 1922 classificava as emissões de moeda como receita
pública.
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I til I ItI I ti' 0, .orn '\'I\t'll111ti I'i .nr 'vi I 'l1l 'S II 1'1'l\~ilidllI, I -ss ' 11l'I'lIl\JO
III 1111111111ti 'o ris 'o <lu ' r 'I r is intavn puro as 1'i1unçus I (11l1i.ns ' P 11'1111
I 11111I ti ItI ti I 110' Ia. Nus I <luas I, I . () , I 40, n iss( 'S I, csp , 'illlls
1II 111.11',1'1'1- nort i-am 'ri ~1l10Sgu visitaram Brasil já haviam ussinullldo I
1I 11' 1I I, I, .ríar o I an o rural, a x mplo 10 qu o 'OITi<l '111outros
1\111\' lutlno-urn 'ri anos. gov rn pr f riu, I r vav lm nt S I lnl'lu I) -lu
tllllllI,lllllll solucão int rrn diária. "stabel ceu a up rint ndên ia du Mo(' 111
\ dll :1' llto (Sumo) (J 45) om a missão d formul r a polü: '<1 n 011,[[ riu'
1111'1'"1[11'n 'ri')" O d Ban O entral ( ).

SUl o' ra urn tigre s 111d nt s. s funções exe utivas de 1.111'O "I)-

[1It1P -rman rarn mo B : rece epósitos voluntários ornpulsórios 1m:
1111II1Ii'( s [inan iras, fiscalizar os bancos, exercer o monopólio las (P '1"11
I' -nrnbiais, operar o redesconto e emitir moeda. Apesar di ·so, a ' ist I 'il\

di' 11111rgão separado para estabelecer normas e participar Ia g stão ln pol I j-

I II mon tária criou um novo ambiente, que aumentou a perc pção do I ot '11-
I I li ' I losivo das operações do BB. De fato, tratava-se de um ban O d govcr-
1111su] ito a pressões políticas, sem nenhuma restrição orçamentária, 8 I i O S 'I'

I rnzoãvel prudência que felizmente existia no seu corpo funcional. V, rins
\ I"/' 'S, us presidentes desafiaram esforços de estabilização conduzi los p ,10
Mll1ist rio da Fazenda e pela Sumoc.

BB não admitia ser fiscalizado nem investigado pela Sumoc. .gundo
I1 'li Silva conta no livro 1954, um tiro no coração, um dos prirn iros atos li,
(: -túlio Vargas em seu segUrido mandato foi a criação de uma comis 'ão c.I ' il -
til! 'rito no BB (ato de 10/2/1951). Por força do reIatório da comlss50, n

• I liiíõ"C'êDÜÜ.-; Inspetoria-Geral de Bàncos, em 2/8/51 "chamando a si, .in 'o
1111s após sua criação, uma das precípuas atribuições que a lei lhe conf rc",
!\t então, por causa de um parecer de seu consultor jurídico, a SU(110Cvinha
cnt ndendo que a legislação não admitia a fiscalização direta do BI3, o qu foi
.ontraditado pela citada comissão. Essa comissão, entre outras re orn n 18-
'( s, também sugeriu a criação do Banco Central, junto com a do Ban o I,
'r dito R~ral.

Com o tempo, começaram a aparecer tentativas de limitar os cmpr sti-
mos do BB e seu potencial de expansão monetária. As fontes de stu 105 n .ssu
1t' a estavam na Sumoc, que nem de longe tinha o poder d inlluên ia do Illl.
Mesmo assim, criou-se um mecanismo de ontrol elas <lIli .açc 'S do bnn .o,
que se denominou de Orçamento M n lá rio. 1\0 11 .smo l .rnpo, simplll] 'ou

tl I 1\I 111\11\ 1111111111/1



(' o I ,11' 011 11\\ ""0 r 1\ 111 '(' 10 10 1llll'Olll I, '111110' IIH'dl 1111 '/I 11' I 111 ' I1 dll
conta ti" 11/1) [I! II/(,/I/() , I~ss 'S lols lnstrum .ntos il'i 1111 ti 11I1I1'i1' '1101111' "'1"1

t 11'iu ti p<lrCird 'I "I Ias da d uda d I )(),

A REFORMA BANCÁRlA
QUE NÃO PEGOU

A L lê:I

No início dos anos 1960, a idéia de criar o Banco Central ganhou !'< 1','11,

Afinal, já fazia mais de quinze anos que a Sumoc havia recebido a miss o
de preparar esse avanço institucional. O projeto de lei foi nvia 10 tiO

Congresso em 1963 pelo presidente João Goulart. Fazia parte das humu
das reformas de base. A tramitação sofreu os efeitos da crise pohti a que
levaria à deposição de Goulart e da resistência do BB. Seus fun ionãrio«
mobilizaram uma poderosa coalizão de veto, constituída de políticos I 1('
res a agncu tura, a in ustria e o comércio, ue defendia a transforma
ÇãOão BB em 5anco central, com manutenção de suas carteiras de ban 'o
comercia.

Com o regime militar, a coalizão se enfraqueceu. O novo governo cI 'i-
diu apoiar em linhas erais o ro'eto de anuo. O m~istro da Faz ndn,

ctávio Gouveia de Bulhões, conhecia profundamente a matéria, pois
havia exercido recentemente o cargo de superintendente da Sumoc e tinha
entre seus assessores economistas com conhecimento do problema e elas
resistências. Mesmo assim, a aprovação do projeto não foi fácil. A comis-
são da Câmara encarregada de sua apreciação era composta por líder s
políticos influentes.?" As negociações ocorreram dentro do governo e no
Congresso. Para se ter idéia da importância do projeto, a reunião ara

\

fechar um acordo sobre a sua redação final teve a presença do ró rio r-
si ente astello Branco.
("-' O Congresso desejava criar a Comissão Nacional de Crédito Rural, o qu

~

significaria restabelecer, com outro nome, os mecanismos de expansão infla-
cionária do crédito do BB. O governo era naturalmente contra a idéia. No final,
houve acordo pelo qual a proposta seria retirada e o govern; se comprometia

G.enviar em noventa dias pro'eto de lei sobre a institucional' - o crédito
rura. A ei 4.595 oi aprovada em ezem ro e s . 2/1964.
UBanco Central do Brasil foi instalado no di 1Q de abril de 1965.

78. O relatar do projeto era o deputado Ulysses Guimarães. Entre os membros da comissão
estavam Tancredo Neves, Herbert Levy e Gilberto Mestrinho.
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1'111 I' 'SLlI1 o: /.; J

a) r b r a arrecadação da Receita Federal e realizar os pagam .nius
n s ários à x cução do Orçamento Geral da União, proibida U .on-

ssão de crédito de qualquer natureza ao Tesouro;
b) conceder aval, fiança e outras garantias; adquirir e finan iar stoqu 'S

de produção exportável; executar a política de preços mínimos dos
produtos agropastorís: ser agente pagador e recebedor fora 10 país; ,
executar o serviço da dívida pública consolidada;

) receber em depósito, com exclusividade, as disponibilidades d quais-
quer entidades federais;

d) arrecadar 2,s depósitos volu,!!tários das instituições financeiras;
) executar os serviços de compensação de cheques e outros pai éis;

f) realizar operações de compra e venda de moeda estrangeira;
g) realizar recebimentos, pagamentos e outros serviços de interess do H :;
h) dar execução à política de comércio exterior;
i) realizar todas as operações de crédito, particularmente as d stinadus

à aquisição da pequena propriedade, às atividades industriais e rurais,
às exportações e importações e às atividades comerciais, est S '111

e to à rede bancária.

O artigo 20 e abelecia que o BB e o Be elaborariam em con' unto o pro-
grsl lobal de plicações do primeiro ara fins de inclusão no Or m nto

netano. e o artigo 21, a escolha do presidente e dos diretores do BB d v '-- ,ria recair em pessoas de reputação ilibada e notória capacidade. E interessant '
11 ontradição entre a vedação de concessão de crédito de qu~lquer natureza
n Tesouro e as funçoes afril5Uíclasao EE no campo da política creditfcia do

vemo, prinCIpalmente no cre ito rura. ito e outra forma, o BB não P di"
roz r empréstimos (diretos) ao Tesouro, mas podia adquirir produtos agrf 0-

las com recursos do Orçamento Monetário, o que constituía uma forma indi-
r ta de financiar o Tesouro.

o r urun o 'III':<:OU 2H7
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'IH!" .ste . o 1111.!\ 1OU 'us s .manus I, l '1'11II1UI'o prnzo, O gl'llJ O '011 -lulu
que a 'OI11[I 'xi lad do assunto r .qu ria I uito 11uis l'111pO. 1 rOl S O 111111
m nto da entrada el11vigor da nova .1 i, o qu xigiria o 'I vio I, 1 I'Oj.to (,sI' '-
cÍfico ao Congresso. Naturalmente, a propo ta não roi a lia 11.m I .lo rninis-
tro da Fazenda nem pelo superintendente da SUI110C, Oênio Nogu iiru, jl
escolhido para ser o primeiro presidente do BC. Uma lei tão duram I1l' n igo-
ciada não poderia retomar ao Congresso, pois havia o risco de mud I 'IS d '
outros dispositivos.

Nessas circunstâncias, adotou-se uma solução emergencial para ass gLI-
rar o início de funcionamento do BC no prazo previsto na lei. O rela i na-
mento entre o BC e o BB seria feito temporariamente or intermédio da v lha
conta de movimento. Mais tarde adotadas as medidas que se Iizess 111
necessárias para regulari a situação.

Ocorreu, então, um erro de interpretação Eágrafo 1º do art~ qu
dizia: "o Conselho Monetário aciona assegurará recursos específicos que pos-
sibilitem ao Banco do Brasil S.A., sob adequada remuneração, o atendimenLo
dos encargos previstos nesta Lei". Acontece que o CMN não tinha fonte de recur-
sos. O certo seria incluir dotação específica para o CMN no Orçamento da
União, que repassaria os correspondentes ecursos ao BB. Interpretou-se, toda-
via, que o CMN podia criar os recursos Pode-se argumentar que não teria sido
simplesmente um "erro", mas uma a ão para manter o controle de arte im or-
tante das finanças públicas nas mãos do Executivo em um regime autoritário,
que t:-a--:m-'b'er'm-n-a~s-f7'i'-":n-a-n-ça-s-p-;ú~b~li-c-as-u-s-ur-p-a-v-a-p-oderesdo Congresso. Essa hipó-

tese admite um grau de maquiavelismo que dificilmente estava presente entre
os que cuidaram da implantação do Banco Central. Tudo indica, todavia, que o
erro foi muito conveniente, embora o arranjo institucional daí resultante tenha
vira o epois um pesadelo para a gestão fiscal e monetária.jo que era parte da
justificativa que viemos a usar, em 1984, para transferir aõ'tongresso todos os
poderes de decidir sobre as grandes linhas das finanças públicas.

Nos primeiros anos, os recursos do BB foram supridos mediante emissões
de ~moed "'"ue começou a com 1 monetária. Por

~I 1971, urgiu uma SO!UÇã . ~ lei compl,em:n~ar nº 12 ~~poderes a,o
~ara autonzar a com -

na . Estava formado ecanismo ilimitado de suprimento de recursos ao BB,

pois, sempre que suas operações provocassem aumento de moeda, o B po Ia
lançar títulos públicos para neutralizar a expansão. O canal para materializar
os suprimentos era a conta de movimento.

~
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1\ '/lI/li tI/' 1I1rJ1'11I1t'lIlr1 'I I 1111111'011111'011('111('1111'O II : 1111111111!t1111111111,
11'1" ti 11111\('11/111011dl11l1l11111 Iv 1'01'1111111II0l11111' I. V '11\1110.'1'111I '11110, 1111
I ti,,,, l'11I1\(11"111'1011I (I. SlII'Olll1111110Squ 'O 1111'011" I,sst' 1I111'111111"'SlllIlOtI('
I 111I 1111ti Id 'S 11)()1l,t, rins n um ,li '111' , IlI' 'si' SlI .uss ' lnt 'Wlllm '111' li

lI'I'III'i()' lcssn 01' .rnc. ) I, .mpr 'si imo. Illrll I onrar () saque o 1111lIllli:'-,1I11
,,'dlll IS 1J,1Il11'lndns num') sala .sp .ial, m nome 10 I~ , (cust xllu). No rim do
" I, () Ili () 10 IIll registraria o 1111r sumo de I 11il unida I is, .n IlItll110 110
p1l4'1 os -riu .ontul ilizad o valor d I 111i1unida I s na conta de inovuncum.
) h 111I111,'()istuva [c hado. Irnagin mos em seguida que um 'li .nt l d 'posl

III~H' .em mi lad S monetárias em sua conta pessoal. 1313r olh 'riu tiS ('('111
Illli lnd 'S' .ust lia e reduziria a conta de movimento pclo 111SI11()valor. NI)

1I1Io '( I Iil uava r gistrado O mesmo empréstimo dc 1 mil unidad s, 'ntlLlllll
I I no pussivo orrcsponderiam dois lançamentos: cem unidad s 111.ontu ti '
I 'I isito nov centas unidades na conta de movimentoI?

Na verdade, a conta de movimento nivelava diariamente as op 'r"l,'( {'S
10 !lI 111todo o pms. Não avia, contu o, aumento ou 're ução autôi 01110Sti I
01 ta. a slmp esmente refletia, dado o sistema de partidas dobradas, I)

I' .sultado final das relações entre o BB e o BC. A conta de moviment sobrevi
'ria à reforma bancária provavelmente porque viabilizava o fun iOI '1111'1110

(lI racional dos dois bancos e das complexas relações entre eles, d .rivncfus
10 Orçamento Monetário. Lá permaneceria por mais 22 anos talv z1orque

11 m os técnicos entendiam' uito bem como ela funcionava. Por isso, nin
1J,1Im se lembrou de que a sua manutenção deveria ser a enas UI11;1 'dtdn
'11 rgenciat. J-roniGa ente, a manutenção da conta de movimento d u ao 111\
lI~a ã<6melhor o que possuía antes a reforma, pois ele podia cr .sc 'I'
i imitadamente, exatamente o oposto do que previa a lei e mais favoráv ,I 10
que pensavam os funcionários que resistiram à reforma. .

Por esse esquema, o BB não precisava captar depósitos. Uma parte do
banco não se deu conta de que a "emergência" havia mudado o e pírito da I('i
4.595. Foi então preparada uma campanha destinada a educar os fun ionrl-
rlõSjJara a "nova" realidade. Em 1965, na agência onde eu trabalhava, Lodos
fomos estimulados a captar depósitos e a exigir reciprocidade nas op raçõ 'S

ele empréstimo. Mais tarde, essa orientação foi relaxada, talvez porquc () 1111

79. Na verdade, a conta de movimento era muito mais complexa do que este exemplo. IJu ('1'11
diariamente sensibilizada por uma infinidade de lançamentos tanto do BB (depósitos, ordens
d- pagamento, cobrança, transferências do Tesouro e assim por diante) quanto le int ',. 'SSl'

do se (recolhimentos compulsórios dos bancos, suprimentos de moeda, redes 011t05, movi
mentações da dívida pública, operações de câmbio etc.). O resultado final era, todavia, rnuho
semelhante ao do exemplo.

() I>LI 1 LI III! \! 111 111111 11 I)



I' ti 'li 1111111ti" til! ' !tllll '11111011 11111111I 1'111)110 1\101' 11 I li 1'1'11'111,'1I' 1111
111'/11111,'O til' , -us '11\1I' 'si 11\OS ,

1)\ USI "10 [uc listi: gulu () I rustl ti' OUll'OSpu S -s 11'111'li 11m '111' lu
I~llropól 'i I intal) , [uc n '55 S pats is 05 I <lI 'OS qu ' tlnhnm 1'1111,''1'111 I'

melhadas às do BB evoluíram para s l rnar m ban os 'nlruis l' p 'l'di'!llIll
suas funções de banco comercial. Aqui, foi criada un a nova instit uiçt O, o 1\ :,
Na maioria dos países da América Latina, essa f i a solucã propostu I ,111
"missões" que aqui aportaram para examinar nosso arranj institu 'iol1l1l 1\0
campo monetário. Acontece que na maior parte deles não havia uma i.nSlllll
ção do porte, da relevância e do poder político do BB já exercendo as Ili11\,'0'
de banco central. Poderíamos ter tido uma evolução idênti a à de pu SI',

como Inglaterra, França, Portugal e Espanha, nos quais o "ban o do r 'i" St'

tornou gradualmente um verdadeiro banco central/
eja como or, o "novo" arranjo instituciona proporcionou ao H'lI

'Brasil a fase áurea de sua istória. A partir e 1967, o Conselho MOI 'U rio
aciona autorizou o banco a expandir, sem limites, determinadas class is dI'

empréstimos em favor da agricultura, das exportações e da agroindústria. NIl
segunda metade dos anos 1970, o ban~ passo~a ser o o~tavo maior estab '
l~to de crédito do mundo, sem ter aumentado de forma importam ' 11
brptação ~ursos d9-")I óblic o e sem provocar emissões explosivas ~'
moeda. Não era milagr~.(O espetacular crescimento dos empréstimos loi
possível g~aças ao uso da dívida pública (lei complementar n" 12) para suprir
de recursos o Orçamento Monetá io, que, por seu turno, abastecia de recur-

i e movimento. BB era recon ecido formalmente como
autoridade monetária, o que fazia sentido não apenas porque ele recebia
depósitos de instituições financeiras, mas principalmente porque suas op -
rações eram fonte de expansão ou de contratação da oferta monetária.

A lei complementar nQ 12 é provavelmente caso único no mundo que per-
mite qu~ um órgão do Poder Executivo expanda a dívida pública sem autoriza-
ção legislativa. Criou-se uma situação curiosa. O Orçamento da União era
equilibrado, s não incluía dotações para crédito subsidiado e o~tros benefí-
cios à agricultura, s exportaçoes e a agrom ustria, nem para compra dos exce-
dentes e ca e, dos açúcares de exportação e dos produtos abrangidos pela
política de preços mínimos, Todos esses desembolsos tinham natureza inequí=-.
vocamente fiscal, mas eram claSSifíCados na categoria de o era ões de crédito.
O é icit do Or . de fato

'Y" avia mstituciona iza o, em termos práticos, a incontinência
orçamentária e não sua restriS-ã,o. Os SUbsídios, o crédIto farto e barato, a

-:- - --açao pronta nas emergências e, por conseqüência, a expansão da dívida públi-
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I11II,tll'l "1'11 I un 1 11'1 'lIdl'l ti I vOIII 1 I, 1011\11\1.110 11 I"1I',I'lIt!I, (1111'1111'
ti 11 I' 1'111111'011111O :011,'-lho MOI) '11rio NII 'ion il, No 1'1I11t!O,O po !t'1 tio

"1111110 plll'" 11I1ol'i",UI'ti 'SI' 'su 'ru [unsc lllmltudu. O III'ISO instltu '1011ti
11111'I 10 1I1I'Ir' \111'111' I r 'S 't'VU 10 ( , 1Il11pli~ •

I '!o 111(1ri li l rlH c ) '01 lt'i »ulu I aru orta "r :sS' liI'l'IIII.1011I
11111'uunl. I ols dos novos tributos - O lmposto sobr P 'l'[1ç( 'S l+nun
I I' I I 'o 11111osto do "XI orla 10 - Foram I . tinados, P ItI lons: ilLI1,'1(l, I
11111111'() ti' "r 's rvas 111n lá rias". As orr spond nt s r .itas 'rum 11'111\,
11'1ti IS clirctun iru para oBan o ntral, à llsposi < o do :OI1S,lho
1\1011'I, rio Na 'i mal, Es s recursos podiam ser a[ li ados rn subs Ilos ('
Ilh '11~'( 'S div r 'as, in luindo gastos resultant s de int rv n < 's do 1I : ('111

OIIII'OSbnn os. É talvez um dos poucos casos, se não o úni 0, n ILI' ti 111'1''
1'1\111.'10 I, dct rrninados tributos e os seus corr spond nt S gastos ru o pllS
, 11\1P '10 I arlarnento.

Ao 111srno tempo, o BC se transformou em podeloSO ban o d /'Oi1W\lto,
P \1'1i .ularmente depois que o Congresso, em seguimento à Te om in hc,': o 10
11'1i o da lei de reforma bancária, apr~Qu-ainsti..~cionalj7. ão 10 -r 'di
10 rural (lslJ 82~5). Foi criada llma diretoriapara cuidar dos r '"tiS

',' 'S J r cursos às instituições financeiras c~iadas: a Dlr itorin 1(,
:r dito Rural, Industrial e de Programas Especiais (Dicri). Os r ursos {'11I

ptlrl vinham de empréstimos obtidos de instituiçõesmultilaterais '01110 o
llnn o Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, de /'olll('s
OV rnamentais (créditos do gove no japonês, por exem 10, ara ro ' ,LI,

inv stimentos na aar o~ra parte nascia de ~u mel ilimi
tudo e i ual ao da conta de movimento do BB. O CMN podia suprir d r 'elll'

sos o BC sob o título de adiantamentos para fundos e ro ramas :::'11c 'I'
poca, o BC chegou a ter equipes para ana isar projetos pn d invcs: I

11 nto de longo prazo financiados por meio desses esquemas.
Apesar das distorções da implementação da reforma bancária, <lllt'

ampliou em vez de diminuir os mecanismos de suprimento autornáti 'O ti '
r cursos do BB, a criação do BC contribuiu para forjar um novo ambi ntc qu '
r sultaria no seu posterior fortalecimento. Os funcionários cedidos [ '10 1\1\

tiveram dez anos para optar: ou voltavam ao BB ou se integravam cl finitivlI
mente aos quadros próprios do BC. Durante alguns anos, a semlhan ti (,'0111
que as duas instituições operavam em crédito e a origem comum dos S('lIS
Funcionários estabeleceram uma competição por maiores salários. ClInhos
em uma das instituições disparavam movimentos de equiparação 11<1outrn,
Com o tempo, o SC passou a recrutar seus próprios funcionários II ussumlr
funções clássicas de banco central. A competição salarial a abou,

() I li I 1111 (I I' III 111111 lIll



S . 11 -omo ]'01, 1111'01110 Illlll(lnl I li, I I' ·I'Olillll I· I ( 11 I 010110 1111111i
it stitu .ional. ) mh istro tia hl!', '11 1,1ti lquiriu o I () l'r /(. 11 :011 1,11111
MOI1 .tário Na ional - autorizar a xpansao h I vi lu '(1)1 () ob] ·tl o lI' I
nanciar gastos físcaí previstos no rçarn I to Mon 'te do, 1\ ,IlIS 1I '111d ' li'
trições fiscais tornou o sistema brasileiro d [jn nças púl li 'as vullH'I'IVI'I
pressões sociais e políticas.

UMA N O VA TE N TA T I VA - S E P 11I 11 I~
AS FUNÇÕES DO BB E DO I

No início do governo Figueiredo, Carlos Brandão assumiu a pr 'si I IH' 11do
BC. Brandão havia implantado o sistema dedívida pLlblica riado p ,11111'1
complementar nº 12,' em como os mecamsmos e r acionam into do 1\ I

com OSistema financeiro. Isso permitiu, pela primeira vez, a r alizn,'1 () di'
operações de mercado aberto, que são fundamentais para a sintonlr: 1'11111
da política monetária. Brandão por certo percebeu que o BB (1 II'VII di'
fomento do BC haviam se tornado elementos autônomos de expans: o du dr,,1
da pú . na gestão da política mOI1 táriu.

Brandão enviou em 17/6/1979 o ofício PRESI-DF 1003/7 ao l11il1i.'111I
Karlos lSC ieter, da Fazenda, com propostas de medidas para alt '1'111'1111'
4.595, "objetivando a separação de funções das duas autoridades mOI1 'Ir 1'111"
e a criação da Superintendência das Instituições Financeiras "! ara l'is 'li 11 I
ção do sistema". Entre as medidas seria incluída a revisão da I i omplcnuu:
tar n" 12, "visando a integrar a colocação de títulos do Tesouro Na 'ioll,,1 1111

\
Orçamento da União". As funções de fomento do BC seriam trai sf 'ridllS 111
BB. No final, o BC se tornaria um banco central clássico, dedicado x .Ius] I
mente à defesa da estabilidade da moeda e do sistema de pa arn .ruos.

Era a primeira tentativa de restabelecer os princípios Ia r Forma hOl1 '111I
de 1965, mas os estudos de Brandão não haviam alcançado a raiz tio problonm,
qual seja a confusão institucional derivada do exercício de funçõ s f'is 'uis pclu
autoridades monetárias. Sua proposta mantinha intactos o Or arn '1110 MOI\l'
tárw stina ão d e-A.<1'ijo 1 I I)

BC Do ponto de vista o eracional, o Tesouro continuava uma 'nLi lud ' viril! ti,
O rç~mento da União continuaria sen o executa o I o Hll, 'fI!J, 'Silo ti 1
dívida pública permaneceria nas mãos do BC. Todas as 01 raç 's da ár '(l • lI')
na, incluindo o endividamento-d Tesouro, ainda fi avan .on () Il :,

A proposta de Brandã não oi b m r bi Ia no M inlst 'rio tllI I·'1
zenda, pois parecia mais um r arranjo grs ri 'o das IUHs "uutorkln 1 's" dll

I~
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No fim de 1980, a disparada da inflação e a dificuldade crescente de "('<.,(,,11111'''

o Orçamento Monetário aumentaram o interesse no lema da separação tllI~
funções das autoridades monetárias. Tinha ficado mais di rfc i I gcrcnclur o
Orçamento Monetário e enfrentar as pressões que vinham da clicntcln dt'
seusernpréstimosv basicamente a agricultura e as exportações. É que huvinm
sido adotadas duras medidas para lidar com o processo inflacionário, <1(11'
incluíam aumento das taxas de juro e contenção de crédito. Os funcionérios

do BB que, como eu, integravam a equipe do ministro Galvêas (ele próprio
oriundo do BB) começaram a perceber que o banco ingressava em lima tUI'
bulêncía que poderia criar-lhe problemas no futuro.

O ano de 1981 passou sem novos problemas. A inflação declinou, a indu
que ao custo da queda de 4,3% no PIB. Sob nova direção, com Carlos Langonl
na presidência, as áreas técnicas do BC voltaram à carga com a r:roposta dl'
separa ão das aut~ades monetárias, mas ainda sem um exame mais apro-
fundrrdoà.-e-suas conseqüências no plano institucional.

Em 8/2/1982, reparei uma nota para o ministro Galvêas: "Alguém jlí
disse que o anca do Brasil é, em última análise, um 'rombo' mãIõraOêjLlé ()
da Previdência Social. Apenas o desta é explícito, enquanto o daquele é dis-

farçado pelo mecanismo do imposto inflacionário, tornado possível pelas
facilidades da 'conta de movimento"'. E aduzi que era por isso "que os eco-

nomistas, particularmente os do Banco Central, l~enw
por uma forma de obstruir esse canal de 'derrame' de oferta monetária".
--=-Prossegui manif~stando minha preocupação com

+ \ (

a existência de tentativas isoladas de controlar o Banco do Brasil, olhando-se ape-
nas o lado monetário. Ninguém em sã consciência seria co~ário a se "pôr ordem
na casa" da administração financeira, especialmente no que toca ao relaciona-
mento SS/ScITesouro Nacional. Isso tem de ser feito. Todavia, agir nesse sentido
sem a avaliação correta de suas conseqüências é no mínimo perigoso. [E conclui: I
As dificuldades do momento talvez estejam a indicar a necessidade de um estu-
do apropriado sobre o assunto. As dores da conjuntura podem ser a do parto d:

. ~-------~----um novo arranjo institucional. Resta agir para que a criança não seja uma natimor-
ta. Penso que o Banco do Brasil deva ser instado a cuidar muito bem do assunto.

No fim de 1982 e no início de 1983 a crise da ·da externa e o acor-
do com o FM escancararam a fragilidade do arranjo institucional que trans-

-..::::.-
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111111111\11II 1111,1111(:I' I) 'lholll'lIl'lIl 11111('011.1111111)l'OIII'IIHI) (, IIH'11I111'1t!11Vl'1.(/\
IIlI'dlllll'l j' ITil ('lIll1pI!L'II\'t'lt'S d(;I'IVlldllfl dll 1111'('/'11d(' IIll1l/J,1I1'III~(\I\(III)H IOI'IIII~1111
tI~ j (IIIIII~ ('11<111V('I', 11\l'IIOS 1I'III1Hplll'~'lllvs, NII pl'illwlt'lI I'(,'vlsilo do IIl'OI'do ('11111
11I ~II, II 1ll'IIHllllilo huvtu cumprtclo 111\1<.'111do d(lf'icllnol11illlll do pl'lll\('!i'O 111
IIII'~III', IIIIVIIl l'1\('/J,lIdo 11horu de (,'I1I'I'{'l1lnt' () problcmu, (,' O M 1lllsl(\l'io 1111
hlll'lIdll 1'1'11(I I'mo uproprindo pMII conduzir 11Itll't'I'O,

NII j'pOVII, (IS dlliculdndcs de 1'01'111li 1,,1'c g<:rir n polülcn {'('on()lllil'll ('Oll\('
111'11111111'I't'S('L'I'1111cstclru du perda de kgilil11idndc do regime milhur, dos (,lto

"IIt'~ P('II'(I!t'o (' d(vidu externa - - (: do csgoturncnto do nnclonnl-dcscnvulv
1III'IIII'~IIIO, () l'1'l'S{'iIl1CI110 perdeu Iôlcgo. () Hrasll nssistlu pela primeln: WI',1I0

dl'l 1111111reul do !llll (19H I e 1983), o que agravou LI queda de poplIlul'idlldl' do
I,,~lilll', () ()1\'(\III(,'lllo Monctãrio viahilizara fi forte expansão dns IIllvldlltf('H

"1·1\1111('1110do IlUl1l'O do Brasil e do Banco Central, InUS o tamanho d(,'sslIs 01H'I\;.

111~'i)j'''!"!(' I ()1'I101lcrcsccntcrncntc insustcntávcl. O SiSLel11i1nuo rcsis: Í11UO S('II

"rlIIH'II'o It'sle, () novo ambiente econômico e político e fi dcpcudênclu lI"('
I'IIIII'S lmportunrcs tinham do Orçamento Monetário tornarum il1(,'Ol1lrollív(.IH

1I~1'1'('SSlj{'S,1':1"0preciso reparar os erros de irnplcmcntação dn reforma tk' I ()(l "

!\ 1I(,l'k'I'!I~'i!() da inflação -- 105% em 1982 e 164% em 19H,1, pclo f'HII('(''-- .
di' l'uços no Consumidor Ampliado (11'(;/\) -- aumentou SubSI:ll1ciIlIIIH'IIIL'
II~ ~llhHrdl()s impllciros nas taxas de juro fixas do crédito subsidindo, o 11"('
1IIIIplillVII us dificlIldades para "fechar" o Orçamento Monetário, pois 110Vllli

il'I'III'SOH eram cada vez mais necessários para manter pelo menos o I1(VVII'l'ld
tllI~ ('llIpréSlimos à agricultura e às exportações. r---

No inlcio de 1983, aconteceu L!!"Pfato gravíssimd I\l&uns dos novos IJ,OV('I'
IIIIIII~'('S eleitos perceberam que \eus bancos cstaduais jiodiam I'UI',(,'I'SIHIII('
I1tll's('oht'rlo no Banco do Brasil, que era õ dcpositãrio elas reservas b!lI1t'fÍt'Íos, I

IIHII'III do Il(:. O saque levava mais de um mês para chegar ao conhccimc-uto
dn 11(:,vlu 1)f1If1nc~cs mensais cio 1313.Não existia um sistema dc il1rOI'l\l(1~'lj('H
f\1'1('I~d(\ls, nem serviços em tempo real. O primeiro deles foi () gOVCI'I111dol'do
1\111d(' .J1I11<":,il"O.Depois fizeram o mesmo os governadores de Goi<'ís, SlIl1lu eU111
111111L' p(lrll(btl.~) governador deste último estado, Wilson Hraga, leve illJ,l'lIll1l'

I dL' III{' nvisar no dia do saque, em atenção ao fato de eLI ser seu umigo t' 1'111'111
11111111,Alcrtci-o para a gravidade do alo, mas ele relrUCOLI ul'irl11H11do (111('
jllI'i'lslIvn pilgHr o funcionalismo e por isso já havia efetuado O saque. I\l'irtllllll
IJlIt' cslnvn seguro de que não haveria represálias, pois nada Ifnhnl1los !'dlo (,'011
11"11I,('onel I3ri7,01<l,governador do Hio de Janeiro, que em du opOSII.'ll0, 1\('111
I IIIIII'~I'()S dois outros govcrnadorcs.)

() lJ,()vt'rtlO estava totalmente indefeso, ChCgll1110S ti (,'XIII11Í111lI'li hip()li'!i('

di' luu-rvir nos bancos csludunis, mus 1\ 1'l"O<.'lIl'lIdorin do 1'\11',('1111111111'01'111011
I

-}Il!

n 1'1/'1'111111('111:'"/11 .!'h



I fi)

\111' I) 1(1) ',I h II I lmul: 11'U I I 'I t'II,' I) r, I 'I ti 111)',llIdo, 'lcltllI I' '1111

{

tus do gov '1'110 'SI11V1111no I>UI1'O, i o S 'li I 10 lU '10 g '1'/11'1/1li,' '11'('1111.'11\1' I

~

qu ' justif .artam 'I int 'I"Vmçao, nos l irmos ti" lonstl: lIi,'1 () lnqu -ln JlO 'lI.
O proce so de abertura po ti a S ornpli aria, I ois tl I xlidu int 'rromp('111
o mandato do governador Leonel Brizola, qu 11'lViavoltado do 'x lio 'gtll'" I

ra ezitimamente as eleições esta uais.
Orçamento Monetáno rapidamente a dcsan lar. 1\1 111ti I.r-- _

necessidade de mais recursos para o crédito à agricultura e â.s cxportuç: 's,'1 os governadores tinham ab~o uma rota incontrolável para a irrcsponsuhill
dade fiscal. Diante, todavia, do incontornável constrangimento institu .ionul,t nada se fez. Os bancos estaduais se transformaram em fonte autônoma til'

- emissão de moe a. No Ministério da Fazenda, esses fatos evidenciaram acli-
• rêronalmente a f(aailidade institucional das f >' ~@fJ}e-feEl·er·1 ~fl

política monetária. A democracia que vinha chegando exigia a adoção c! r '. \
•. ormas institucionais capazes de construir restrições orçamentárias fort .s.

O Tesouro e a política monetária precisavam preparar-se para lidar COI11as
pressões naturais do processo democrático. ~

Os estudos prosseguiam. Em 19/7/1983, pelo ofício PRESI 83/1279, o
presidente do BB, Oswaldo Colin, propôs uma separação em que a conta de
movimento seria substituída por um novo mecanismo que re istraria a enas
as operações à conta e ordem do Tesouro. Para as demais operações, o I3Il
buscaria recursos no mercado, para o que deveria ser autorizado a captar
depósitos a prazo com certificado (COB), o que estava proibido de fazer na
época. O BB sugeriu também outros caminhos que lhe permitiriam fazer
empréstimos além dos limites do Orçamento Monetário. Por exemplo, pode-
ria aplicar uma parte dos recursos obtidos com a colocação de títulos do
Tesouro no mercado e do acréscimo de captação de depósitos a prazo com
recibo (ROB) e de depósitos à vista.

A Coordenadoria emitiu parecer contrário às propostas do BB. A nosso
ver, as idéias, paliativas, não atingiam o âmago do problema, qual seja a estru-
tura em que operavam o BB, o BC e o Tesouro. Na conclusão do parecer, assi-
nalei que

o assunto deverá ser abordado com maior profundidade, incluindo também a rede-
finíção do Banco Central, dentro de uma abordagem que envolva ponderações
sobre os custos e benefícios sociais da implantação de um novo arranjo institucio-
na!. Enfim, medidas abrangendo todos os ângulos da questão - políticos, legais,
econômicos, contábeis e administrativos - inclusive as suas conseqüências.
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I) 11111'110 :ul '1)f(l nu O 1111"'I '110 \lIIOIi',IHI I I \lI '111,Il'd
1111111111111'.1' 111111 111111110Mor ,1111(jUt' 1'('III1ISS'10 I1 I IOl'LtIIH'II(1I'10 di

1'"111\1,/ I' 111'IIIII!',ISH(' um g III () ti' ll'(\"IIII1O il11'01'11WI 1'111'11lls 'lIlll'lll() O

I \111111,111111\1110,'I I '111'os 10 Minis! 'rio da Iluz Indu, da S .plun, 101\ : ,do
1111I I1 til "" unos lurm te "r 'li ti' irn <111, 1~11agosto I, I H , rOt"n1i1111i1

tlll 1'11o 1'111torno de LlI1 '01 jUI to d i "ias, '0111as ILluis .onstru mos o,
11111\11.ti ' I ,r 'r 11'iu para a .oncluçí o Iinal dos estudos .

( lhl v 'l1lOSnpr vação para 'S' s l 1'111S COI11bas 1 I 'S pr 'ltll'II1110S11111I
111111'1111110 lons .lho M n tário Na ional, a .sinada pelos ministros tI,1 !!tI/"'IHIII
(I ;,d I•.•)' 10S 'I lan (O lfim Nctto). A proposta (voto 28 /84 roi li .olhklu 111
I 111I, 2. l/H/I 84, voto fez uma retrospe tiva esc! a I i 4.5<:5 . nssin dou

111'd ti IHque j< vinham s rido adotadas para reduzir as distorçõ s do arranjo Il1s·
11I111101H''.m vigor:.(l) inclusão, no Orçamento da União, cI r 'S' '/ t 's I' 't'III'
11 I' 11'1 .ob .rtura de dispêndios de natureza pública realizados no ârnbiro do

111 1111'lHo Monetário; (2) redução progressiva dos subsídios no r dito ( IIIJ,I'i

Ildllll'l! 'lS xportações; (3) diminuição, também progressiva, dos lirnit 'S I,
I lI'dlto rural subsidiado e das faixas de financiamento às exporta õ .s.

) v to mencionou também os estudos e as propostas 10 Minisí 'rio 111
I 1/1'11Ia . da Seplan, realizados com a participação do BB e do 13" vlsnndo
I 1111'1horia das relações institucionais das autoridades monetárias 'nl r ' si'
til' IIIS '0111o Tesouro Nacional, cujas idéias básicas eram:

o) nsolidar, no contexto das finanças públicas, os princípios de d!s 'i
plina e controle que inspiraram a lei 4,595;

b)incorporar, no Orçamento da União, todos os dispêndios de r SI OI1SI1
bilidade do governo federal;

.) rever as funções do Baneo Central, restringindo sua atua ão aos ('11m
pos que lhe são próprios, como o redes conto de liquidez, os d põsuos
compulsórios do sistema bancário, as operações de mercado ab .rto, tiS

operações cambiais, a administração do meio circu1ante, b m assi 11111
fiscalização e o controle do sistema financeiro. O BC deveria p .rd 'r os
funções de fomento;

c1)redefinir as funções do Banco do Brasil, preservando o s li 1"11 ,I
de principal instrumento da política creditícia do governo fed ral 'd'
agente do Tesouro Nacional. O BB seria autorizado a exercer Iivrcm '(1-

te as funções de banco comercial, o que implicaria atuar em todos os
ramos permitidos ao sistema, como seguro, crédito ao onsumi 101',
previdência complementar etc;

e) transferir para o Ministério da Fazenda a administr ão da lfvkln
pública, que continuaria sendo operacionalizada J elo 13~,
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() 111111I 11111I dIH"tI~,(' (I , () 111'1'1'1111'
11'1111 '1111\1 '. 1111IIlldo, jlOI' '011,111
suhm 1IIItlS ti 1111l(l :OllliSSlio I':sp I -lnl illl W'(I I1 1)('10,' 1111tllIl(I, ti' dll/I'

rg, os 'I volvi los .orn os t '11as 'sludo los I)()S luis mlnls: II'ios, IlO /111(I 1111
B '. Ela incluía I is direi r s cio 13" lois lir itor '5 10 HH, os ,h ,r 'S los <11'11111
tamentos conômicos dos dois ban o , a.1 m d s r 'tários ' 'oord li) Idlll!'
de áreas ligadas às finanças públicas nos doi mini t rios. Mais tur I " in '1111
mos mais dois titulares, o secretário da Receita Fed ral o pro .urador g 'I li
da Fazenda Nacional. Como secretário-geral da Fazenda, carg a que 'li rOi I
promovido em março de 1983, eu seria o presidente da comi 50. ) r -lnt I

rio deveria ser submetido ao CMN até o dia 30/1111984 (Ver box J 8).
~

Os membros da Comissão de Reforma das Finanças Públicas (1984)

Maílson Ferreira da Nóbrega (presidente) - secretário-geral do Ministério da Fazcndu
Francisco Neves Domelles secretário da Receita Federal
Cíd Heráclíto de Queiroz - procurador-geral da FazendaNacional
Edésío Femandes Fernandes - coordenador de Assuntos Econômicos do Ministério ela

Fazenda
Elyeser de Souza C avalcan ti - secretário executivo ela Comissão de Programação

Financeira do Ministério da Fazenda
João Batista de Abreu - chefe da Assessoria Técnica elo miniStro-chefe ela Seplan
Freelerico Augusto Bastos - secretário de Orçamento e Finanças da Seplan
José Luiz Silveira Miranda - diretor da Área Bancária do Banco Central
José Kleber Leite de Castro - diretor de Crédito Rural e Programas Especiais do Banco

Central
Sílvio Rodrigues Alves - chefe do Departamento Econômico do Banco Central
Sadi Assis Ribeiro Filho - diretor de Controle do Banco elo Brasil
Aléssio Vaz Primo - diretor de Crédito Rural do Banco do Brasil
Geraldo Naegele - consultor técnico do Banco do Brasil

RUMO À VERDADEIRA REFORMA - TRABALHO
E RESISTÊNC

Os grupos de trabalho (GTs) reuniram mais &" 150 técnic s dos órgãos envol-
vidos, além de especialistas dos ministérios da ricult ra e da Indústria e
Comércio. Raymundo Moreira foi escolhido o coordenador dos GTs e organi-
zador da pauta geral dos trabalhos. Muitos desses técnicos viriam mais tarde
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til "1'111I "H" I, cI ' IllIiJlI' 1\1 Idlll 1\ I1 I,' 11IlIlId \'1 1'(,11'I ti. 'Ihlllll 1111('
li I• .11 dl'l' 111IlIli'lIll1, d I '1(11",,111' '1'1111'1111'1111' ~'I', Â 1'111111'11,'(' 'I~'IIIIIII

111 I. 1111111N II'I00lltl H~'I I '111gl'II1 1(, purtc '(IIISlllll ti I (,()III ti 1'111'11'I" I' 11
~ .111 1'111,'( , l!ll( ()J'llInl 'S, '1'1' s I 'ss IS I ' 'l1i 'OS 'li, JO () n IIIHII li'

111.111' II,dlll 1>1\'111' !l;'tI~lIrum o .nrgo I, ministro de I~sltl 10, r~IHp' 'li
1111.1111''" 1/,-ndu, Pllln 'jflm .ruo ' 'asa 'ivil (I ar 'nt roi tHI,1 '111min/sll'lI

111 1'111111'11111'IILo), 'um s 'ria I r' .id 'I l d Ban () , ntral ' do Hnl1 'o dll
1111I1 (I' lido : IS'II" irn '1"\ s). ·'ra, d fato, um rUI d I vado n v ,I ' I,
1'"1.11'(' IWI'i n 'iu no s tor públi f d ral.

\ I 11',1'11que no abia ra complexa e o tempo ra curL . J<~ '5[, vlllIHl.'
1\1 1'1('1111>1'0. .ra n sso desejo viabilizar a aprovação das principais I xlidus

lI! 1\ 1/11ti 10 uno, p 10 menos daquelas que não exigi m mudança I 'p,islo
11\11 1':111() 'US I fim da conta de movimento e da extinção elas rUI1r,;(('s
.11 11I11H'1110 an o Centra . Era convernen e que o novo pr sid ntc 10
1111'11111'U - que a essa a tura parecia ser o então governador cI M inos
:"1 "', 'I uncr do Neves - tomasse posse com um arranjo institu ionul nos

1111III,'IIS pLIbli as que lhe protegesse das naturais pressões políticas.
( rgnnizci um comitê supervisor composto por mim e por alguns dos rn '111

11111do .quip - Raymundo Moreira, Paulo César Ximenes, Pedro Par 'I I "
""1 nio d Azevedo Bornfim, Luiz Fernando Wellish e Luís Inácio Danzinto.
I 1'1111amo-nos pelo menos uma vez por semana para avaliar o andarnci to dos
unhnlhos, dirimir dúvidas e fornecer orientação aos grupos. Uma vez 1or 111s,
1'1111m ava com o presidente do BB. Ambos éramos funcionários do ban .o t'

I' 1IVHn os imbuídos do propósito de deixar aos nossos sucessores um quadro
11IilLI ional que viabilizasse a melhor transição para um novo BB.

I scobrimos que a Secretaria da Receita Federal arrecadava apenas d .
I % a 50% das receitas do governo federal. O restante era arrecadado por I
uma rnultiplicidade de agências governamentais que recolhiam taxas c asse- ~
111.lhados, Já sabíamos que cerca da metade dos gastos federais não passava
I ,I Orçamento da União. Para subsidiar nossos estudos, enviamos um
I-il'UpO daqueles técnicos para uma viagem de estudo a Washington, 01 ti '
irarn o funcionamento do Tesouro e do Federal Reserve Bank (o banco n-

trai norte-americano) e como esses órgãos se relacionavam operacionalrn n-
I '. Examinaram também como funcionava o meio circulante comandado
p 10 Federal Reserve e como este se relacionava com os bancos, incluindo
I' descontos e operações de mercado aberto.

Durante algumas semanas, recebemos três especialistas estrangeiros,
n embros de uma missão de assistência técnica do Fundo Monetário
Internacional.
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N I It' pt' I til til 111I ltl, Ol't'l "I 111\1dllltl '11 10 'li 1IIIWlltlI I 1111
MIII I 'tio 111,'1'/"1111. 11I 1,lv" I, 1\11I'011 dodo'I'IOlll'olllllllt'O,hl I
pll'li 'ipldo I, uniu grande r.j'()I·IlIUII\' o 1II\Ii!liSII'IlIIVII\II SlIlI 01' 11I111111111
lulou muruvilhas 10 nosso I roj 'to, dlss ' que 'Si lIIl10S rll~ 'li 10 Itlslol I I

por afora, mas notara a ausôn 'i'\ cl urna .strat giu I, mnrl '(illl-\, " )111'
marketing?", P rguntei. Sir Kenneth (não 111 I rnbro d ' s 'U S 'p,lIl1 10 1\1)1111')
não hesitou: "O marketing da idéia. Vocês estão conv n idos por IUt' tI 1111I
lham há mais de dois anos nesse projeto, mas 8 opinião públi 'ti prc '1,'11
informada e entender. Sem apoio dela, vocês podem s r vcn i I s P 'llIS 1'('
tências à mudança". Achei um exagero.

Já em outubro, todavia, apareceram as primeiras manifesta Õ 'S 'ullll' I 11
projeto. Ô. área de..fome,nto do BC fez críticas abertas à idéia d Slli)... lill~' 111
(naturalmente). As críticas se avolumaram e havia a insinuação de 111' 'li,
como funcionário do BB, estaria puxando a brasa para a minha sardlnhu,
O presidente do BC, 1ffonso ~elso ~astore, um sujeito decidido, r 'UII 1I
todos os chefes de departamento e funcionários graduados do BC para diz 'I

enfaticamente que eu estava autorizado pelo CMN, seguia diretrizes aprovu
das pelos dois ministros e que ele concordava com as idéias da cornisst o,
A bola baixou muito pelos lados do BC.

O tema começou a freqüentar diariamente a imprensa. Falava-s '!lI
,"reforma bancária". Nossa idéia de introduzir o conceito de "reordenarn '111(I
das finanças públicas" não pegou. O sindicato dos bancários de Brasília 011c-.......- '
trolado por funcionários do BB, iniciou uma campanha contra os trabalhos,
que diziam atender apenas aos interesses dos bancos privados, do Ban '()
Mundial e do FMI. Uma matéria da revista inglesa The Banker dizia qu 11
reforma ampliaria o campo para a atuação dos bancos privados nacionais
e estrangeiros. O recorte foi usado por um dos diretores do BB para mostrar ()
que lhe parecia uma prova dos interesses por trás das mudanças/

Em novembro, na reta final, o ambiente esquentou. O combate às idéias
invadiu o campo da difamação e do achincalhe. O sindicato editava un
boletim exclusivo para""os funcionários do BB~ Cebolão,81 cujos editoriais
continham críticas e acusações severas contra mim, às vezes com uso d
expressões de baixo calão. Nesse clima, fui convidado a dar explicações na
Câmara, à qual compareci no dia 20 munido de informações e convencido
das nossas teses.

81. O Cebolão derivava de Cebolinha, título que jocosamente os funcionários do BB davam ao
contra-cheque relativo ao salário mensal. Quando se abria o formulário, dizia-se, o valor do salá-
rio líquido provocava uma lágrima de tristeza, tal como acontece quando se abre uma cebola.
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( 111111111do l'OIIVI!I', O ti 'IHllltI(I 1'>1\111101\, 'I) 11(' (I'~lllll 111\),11O ',li 11

1111.I. 1(10 1'111Iltlllh I;; 1111'011111\'',IIIIIS t'tIl r 1/,'I un: li' '111'o '11\ '111'
"yllll I1 pltll'lO, No 1'11\(11,soltou 11I'rus 111' \ 'Olll'llI 'I)) lodos os c 1I110Hdo

..---IffÍ. 1'"1 v 1110' IIl0S, [irrnou que .u 'slllvu li S .rvlço lu ti 'SII'tlÍ<,:1() 10 hUII 'U

I 11. IHltltL' illl 'r .ss .s. I~ .on 'ILIiLI l .atralm nl ': ((VOSS'l S .nhor!n '() inill\lgo
l'ldollll IH'II11'1'0 um 10 Han 'o d Hrasjl". M inha boa-I 'ti il ' P 'ri I) '11
li. I' I IlI) I, I ,I ate S' .onfrontaram entra a d rnagogia I, um pnrlnm '1\

1111I' 111'110,que mirava o votos d milhar 5 ele lun ionári s, f'amilillt' 'S l'

1111'111' !t' 'mpr stirno do BB da Bahia. ra difícil ganhar.
t ) 1\1\I 'g<)LI rogo. Já não era mais obra do sindicato dos 1)'11.ários d '

11111til I. FI' .nt '5 de- resistência se formaram m outros estado'. ~ 'hole ()
1llIlll'lllou'l ríti as e a tiragem. Em entrevista ao Correio I ruztl! ''''~('
I' 1/11/1 :lH4), clso Furtado tachou a refor.:n-a de "totalment inoportunu".
« [uruuls 10 mesmo Ia mostraram que eu não havia sido poupado I or I~ill
'"I'IIIIlIlS I iatro horas de depoimento na Câmara. Nos momentos im dintu
1111'111'unl riores à apresentação do relatório ao CMN, o president do lxu 'o
111111I -slsuu às pressões internas e deu uma entrevista coletiva, na qual pc liu
'1111'\I I' ,r rrna fosse enviada ao Congresso. Manifestou o temor de qu ' (\ ugri
, I1I1111'U- que dependia do BB para se financiar - entrasse em c lapso 'OI1l
I' novas medidas. Cheguei a sugerir uma reação enérgica do ministro
( : IIv as, mas ele entendeu a situação de Colin e nada fez.

N governo, o apoio era escasso. O ministro da Agricultura, Nestor JOSI,
" jll' 'si I nte do BB, manifestou dúvidas sobre a reforma. O líder do gov 'mo
11I1 ~ rnara, deputado Nelson Marchesan, também funcionário do BB, aiu d '
1111111audiência com o presidente Figueiredo e afirmou aos jornalistas q LI'
, " 1<:'\. não conhecia nem apoiava o projeto (o que não era verdade, pois
I,' li 'ir do havia sido informado sobre o andamento dos trabalhos). O pr 'si
d"111' do Tribunal de Contas da União, Mário Pacini, também egresso dos
'111I 11'0 do BB, condenou publicamente o projeto e depois se vangloriou d '
11'1'sido um dos líderes da conspiração que convenceu Figueiredo, de qu .n
('111amigo, a não apoiar a reforma.

A grande imprensa, os principais colunistas e os repórteres de economia
ruuis xperientes estavam do nosso lado. O Estado de S. Paulo dedicou um
('dil rial à reforma em 16/10/1983. Assinalava as dificuldades que estávamos
1'l1l'r ntando e apoiava as idéias b. sicas do projeto, principalmente a constru-
1,'1 de um novo Banco Central "Com a efetivação da reforma, o Ban 'o

: mtral poderá exercer plename te seu papel de guardião do valor da mo da
II{\ ional, mas, por outro lado, P rderá a faculdade de emitir à vontade títu-
los da dívida pública." Sustentou, ao final, que "muitos poderes estão em jogo
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11' I !t,rOIIIII, (111('VI.II (I ti (' 1111111I 'Olltllllll ti I !,olrl (' I IlIOIH'111 1., '(J 1111\
gOV'I'IH '1\\ I'Im ti ' mundruo pod ' I -r [I ('01' Ig -m I, , "111 11",

I..ogo ti 'I ois de '01111'01'" 'I' l 'muru l'iz urnn IIpr 'fi '11111\'1O ,olll ' 11
no sos trab lho no n r S O Na .iot 'ti dos I '11 'os .m Sulvn 101',!\ 11" 'I'
ção variou entr compr ensão indif r nça. s bl;1Iqu 'iros nuo '1\11'1 1111
comprar brigas com os sindicatos e com as figuras qu inl igrurhun o IIII\'II

governo, como Celso Furtado. O presidente do Banco dOs involvln: '11111
de Minas Gerais, José Hugo Castello Branco, que depois s ria h ,r, 111 :11\I

Civil e ministro da Indústria e Comércio do governo Sarn y, ap iou us i I 'li ,
mas duvidou de sua oportunidade.

Entre nós, a reação contra o projeto (como eu me lembrava III IlI(,I('
inglês nesses mornentosl) nos convencia de que a resistência fort 'di!'lI, \I
justificava sua aprovação no governo Figueiredo. Tancredo Neves, O [uturn
presidente, passou a ser informado do andamento dos trabalhos p 10 S 'li

sobrinho Francisco Dornelles, que era membro da comissão e seria o rninls
tro da Fazenda do novo governo. Ambos queriam que o projeto passasse .lt ,
poupando-lhes o ônus político da mudança. O ministro Calvêas se dava b '1\1
com Tancredo, de quem havia sido assessor quando ele exercera o cargo dv
primeiro-ministro. Expôs as idéias da reforma ao futuro presidente em mais
de uma oportunidade.

RUMO À VERDADEIRA REFORMA - RESULTADOS,
DECEPÇÃO E VITÓRIA

Em 27/1111984, a comissão apresentou seu relatório final ao Conselho
Monetário (o texto está ~o Apêndice, na pá ina 369). Era a maior radiogra-
Ia ja rea izada nas finanças públicas federais e na política monetária.

Propunha medidas de grande alcance, a saber:

1) extinção da conta de movimento do BB e simultânea autorização para
o banco atuar em todos os campos permitidos aos bancos comerciais;

2) extinção das funções de fomento do BC e sua gradual transformação
em banco central clássico;

3) extínção do Orçamento Monetário e transferência de suas opera-
ções fiscais, incluindo os subsídios, para o Orçamento Fiscal;

4) transferência, do Conselho Monetário para o Congresso, do poder
de autorizar a expansão da dívida pública;
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I1111I1'1'1111' I, do IIU1111I () M liI, I 'tio 111""lt,('1\ li, du gl'H[ () ti I di I
d I !l111>1I' I;

III l'Il"!>I,' \0 d ' () Ile 1'111111 -lnr [ir '[1\1\\ 'Il[ , o 'Icsourn ou nclqutrlr , 'li.'
[[[Itlo '11\ I 'li< 'S Pt'Íl1lI'ÍOS;

7 1I'IIlSI' 'I' 11'iu, do I!I! para o Ministério da I,'at, .nda, da ' "W,;I () do
( I '1\1\\ 'I\tO da Uni' ;
('111,' 10 do S 'r 'unia do Tesouro Na ional para uidar (h ' "U<,:Io
10 (,'UI11into . da g stã da dívida I úbli a,111 nl ndo-sc o 13 : '()1l10

IIIJ,'/11' 10 T sour para a colocação de títulos públi os para () st-r
viço lu dfvida 1 úbli a.

:I\IIN aprovou as propostas no início de dezembro e decidiu '0111\'11I' I~ ~ I
li' 111 ',I ir .uo da conta de movimento, estabelecendo também as r grus ti '
111111,'( (). N m Sl110 dia, saí de férias por uma semana para d S '111Snrt'
I 1I1111'Ilwruros r sultados de mais de dois anos de trabalho tenso e cstalunte.
\ ,!I" riu durou pouco. No dia seguint~nião do CMN, a Justiça I: d '1'111

,'1" Ill'llsfli'l oncecleu uma liminar em ação Popular de autoria do 111'sni()
dl'I"lllldo Élguisson Soares, que pedia o arquivamento dos estudos. Era parn- .
dll "I ILI um parlamentar se opusesse a medidas que devolviam <1O
( :1111101;1"50 o seu poder de decidir sobre as finanças públicas. S6 11 .smn
di' 111[ormação e demagogia justificariam sua atitude. Seja como for, u 'os
'I' I ' trabalharam no projeto fomos tomados de decepção e desânimo. Era lris-
li' v 'r lu do perdido.

!\ derrota pode ser explicada por três fatores. O primeiro foi nossa in xp ,-
,I '1 'ia m lidar com assuntos de tamanha repercussão social e po'iíika. lodos
I\OStfnhamos feito carreira durante o regime militar. Não tínhamos o hábito ti '
11'I lar para a opinião pública. Falhamos em realizar um trabalho de conv n i-
1\1-nto de atores sociais ;elevantes, principalmente os funcionários do 111\.
1101110traídos pela ingênua idéia de que a obviedade das reformas dispensava
I onquista dos segmentos por elas atingidos. O segundo fator foi o ambi I1l'
político da época - os últimos dias do regime militar -, que favorecia a a i-
íução de teses conspirat6rias e retirava o estímulo do governo para lutar por
lei ias. O terceiro foi o lohby do Banco do Brasil. Formou-se uma frente COI11-
I' sta por sindicatos, pela bancada do BB na Câmara - doze deputados fe I -
ruis que eram funcionários licenciados, entre eles o líder do governo -, o pr '-
~ll nte do Tribunal de Contas da União e o ministro da Agricultura.

Em janeiro de 1985, Tancredo foi eleito presidente e me enviou um con-
vit~ através de Dornelres, para que eu continuasse na secretaria-geral ela
Fazenda, pois sabia que o projeto teria de voltar à tona e ser implementa 10.
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I 'po, tI(' IIIIII! I 1\'1111111'lu, IV '111,1o ~'()II 11',1111 I IIOIIVII1 VII/OII I' O., 11ti I
xuos s' 11101lllznrum t'OI1II'lI li id"iu, I "()II'(,'I'UIll I I ss -s :lIllIlIlllt'<" 1111'I

d 'nl ' do PMI Il 'I 'SSOél muito influ 'l1l ' no novo gov 'mo, 1':lv vvl()1I I 1111111,11
ermal1~ncia no cargo. Dom lIes rn ar r 'U urna dir .toriu do IJWl 'o : '1111li

ou da Caixa Econômica, que recusei. Eu estava r voltado. Ju .riu Iklll IIIIIP,I'
de tudo. Aceitei, contudo, sob o conselhoexperient do ministro c: 11I 11, I1
convite para assumir o cargo de diretor executivo do Europ ai Brnzilinn 111111
(Eurobraz), um banco com sede em Londres do qual o BI d tinha ~ ('" do
capital e o direito de indicar um dos membros da diretoria.

Os estudos ficaram "dormindo" nos arquivos do Ministério da 1<'11/,('11111

até o fim de 1985, época em que se preparava o congelamento de pr '1,'0, I'
salários do Plano Cruzado. Uma circunstância meramente acidental I ('1111
tiu que o projeto voltasse à luz. O Banco do Brasil havia anunciado um P"1J, I
mento recorde de Imposto de Renda. O ministro Dílson Funaro, qu ' l1u 111
su~ído Domelles na Fazenda, comemorava a arrecadação quando SI'II
secretário-geral, João Batista de Abreu (depois ministro do Planejam '11(0),
mostrou ue o im acto do recolhi ento era zero.

João Batista havia sido o vice-presidente da comissão de reforma .onlu:
cia o arranjo institucional. Provou que o BB havia recolhido o im osto viu ('0/1111

de movimento. Funaro manifestou o desejo de extinguir o esquema. JI)I)O
rBatista informou que bastava desarquivar os estudos e submetê-los nevam 'li

te ao CMN, o que foi feito em fevereiro de 1986. Tudo foi novamente aprovu
do. O deputado Élquisson Soares e os sindicalistas tentaram derrubar novo
mente as medidas. Uma nova liminar determinou o arquivamento. O rninistrn
Funaro decidiu recorrer da decisão e dialogou pessoalmente com os líder 'S 1111
resistência, no auditório do Ministério da Fazenda. Saiu vencedor. A limin 11
foi em seguida derrubada. O CMN extinguiu a conta de movimento, dando in:
cio ao processo de reforma. Poucos meses de ois f i c 'ada a Secretaria do
Tesouro Nacional. Comemorei as medidas em meu "exílio" em Londres.

NOVAS MEDIDAS - RUMO A UM SISTEMA
DECENTE DE FINANÇAS PÚBLICAS

Em abril de 1987, por causa do fracasso do Plano Cruzado, Funaro foi su hs
tituído por Luiz Carlos Bresser Pereira no Ministério da Fazenda. Para minhn
surpresa, fui convidado a retomar ao cargo de secretário-geral da Faz I dn.
Era difícil voltar em situação de crise, deixando a vida relativamente tranqüila
de Londres, mas consultei alguns amigos, que me aconselharam a a itur o
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.1 111 \11'111tio 11111,('11 IIIIIIIIIJIIC' 1111I 'I i I (011'1111'111o !lJ()/t'lo, 1'1111o ti I'

11'111 di ,I' 11111110'1I11J,O,Pllllll'iPI'1 di' 1111111('11111110'0111° 1111111111)I H' I"
I 1111tI, ,"·1, 111I NIIIIIIIO, I<'('IIH1IHlo I 11'/\<11111,1,'1'1111'ISl'() I,opt'" I{II'S,'I'I' 1111'

111111111111\1til) 1"I'PIIIIlII OS 1'(11'111111111OVO1II\IlO ti, t'stullililll,'1 o, MI'II 111111'1

1I1 11 1'1 I 1I)('dld IS ViSllll 10 1I1111Wllll1J'OSpoder 'S do mlnistro 1'111'11t'OIIII'olll
I 111,11111 1+ (' 111\11\'Ollvt'1 vi 10 ( '01'1''111111'nl ,) d' qu ' 1I11H1dus 1'II11111sdo
111tldll 11111I Ido \I IIIS 11'io ti' 111-didus 'I'cl ivas Ie tlllsl(,'l'idlldl' I'i' '111.

111111111,I) 1'111101'1('111ti 'J)('rd(11 '111 () ~lI/lhlll' 1'0 I 'r .s", roi mlnhn 1'('sposlll,

1111111'1"1' I1 1'01111'01' , 'I'i 'u:t, quando o mlnistro 10 I 'di:t. 'I' 11UOhns 'lido 1'111
11111111101 11'11'(,,111111rcstriçõ 'S lortcs no gosto: "I\sló I LI 10 I J"Ol1t(),BIlSIII I' '10

11\11II 11,11111111/1 lnlclndns" O minis o não I .sitou: "vamos '1111'1''111-",

1'11'1'1111'11'111 ) Ir s proj .tos ti d .crc '0111 I 'tiro Par '111" qllt' ('SIIVII
111 111I 111 11do 'lhotJro H 'Ionu uss .ssorando o S 'U prim -iro-sc '1'('11riu,

I1 !tI 1(:11111111.) priru -iro , tingula as [un 'I 'S I, [om .ruo do IIC, o S('IJ,IIII

11111111111'1 11111IlI1il1isll'n<,'l o da dfvi lu púhli 'U 1"11'<1o Minist 'rio du 1:1I/,('lItlll

\I 11111'1111tll'l '1'111i1111V:l 11unifi 'n~l o do Or .am .nro da Unil ~), () lIll(,' IIllpll

I I 11' I 11' I) do OI'c,'UI1) .nto Mon 'llírio. O ministro me incumbiu d ' ('xpll

11 111 1i IIIIH'1I11.' os 111-didus ao pr 'sitiei L' Surn 'Y, provuv,II11I.'I1Il' '0111 I)

I1111I I) di' pll'PIIl'( lo puru -nl'rcntar as r .açõ .s. As Jl1,di las [orum 111111111'11

11 1111ti I I dI' '(111110.l.ogo .rn s .guidu. r' , ihi um l ,I .Ion 'l11l1do lil'('IOI

I. I It, do 11(:,11 ,Iio I~i" .iro, rn 'U amigo: "Quero que VO ,1'\ s<1ibu qlle Vllll10H

I 11111," I' t' d' 'r -to '0l11l1ll111 r .solução do ongrcsso. A bun 'ul(l rurulistu
1111111I lI' '1111Iil)Odns l'L1n '( 'S de 1'0111.nto do li :". lnlorrn 'i ( ministru, 1l1ltH

11111111,"11Idll 11'0111'l' 'LI. I~rll LII11hl .f '.
I 11111'1)'10, o ()1','UI1l .nro ela U, i, () pura 1988 roi .nviado ao ;Ol1gl'l','SO

111I1I'IlIlIlIlIdo rodus IIS medidas. I':r<l () prirn iiro Orçam .nto uniflcndo tlll hls

I II1 I" 1111'111. ;ol1lil1ha todas as receitas 'd spcsus do govt'rno 1'1.'<11'1'111,

111111111I' 110' prln 'fpios I, IIniv'rsulirlud' ' unicidade do ( I\'nm 'I1!O, o,

1"11 11111111pOSI 'l'iOI'I11 '111' 'OI1SHgnt los 11" lonsütuiçl () ti' I SlHH, Nn /\SSl' 11I
11 ,I N 11 1111" :oJ)sl ituin] " <1r 'SI .ctlva .ornissí o I 'móli .n '1'<11)1''silli 1.1

1111111111ti 'Illllu 101>'1'(11'is 'o I orn ,li ·S. r .lutor, I .puurdo [os ' S '1'1'11,(,'X

111,,,111di' 11 inojum '1110 do .stuck ti' S, o I uulo, 'nl um dos 111·Ihol('

I' 11 111111'.111110no ;Ol1gr -sso 'S' r 'velo I un pol ti 'O comprom 'lido (,'0111
dI i I di' li' I ol1slIhili lucl ' l'is 'fi I.

1'11I (' I 1I111~'1I'S .onvi lurum (I mim ' n out ros qu ' pml icipnnuu do
lillll d,· II>H 11111'11USS('SSOI"l-IOH, A Ass '\1 "I'ill :ol1slilllinl' ncollu'u 1)1'111/

11111111IlId I li' plOpOHI IH 111'oJnisSI () I '1111íli'U, -mlxuu t -nhn l'l'sl 11>('11'('1

111I'lt'llllIlo () ,di 11 ulo llml: ' ti' 12% 110 uio 1111'11I I \, I de' /11111!t' 11 ,



qlll' 1'0 ,I 111111Ido por '1\1 'li 11 '011.'1 til' 011ti I, ()() 1101'11111IplO Ido I ti
I oslt] us qL! ' pr II i 'UI) '111' iml I I 'Inu volu: 10 IIU'IIS0illslilll '1011rl, () t' Ipllll
10 sobr 8S I'il <111"IS pC" li 'as' o no ,Ihol' J' todas IIS lonstl: uic,;< 'S 1>1'11.'111'I I

NOVAS MUDANÇAS - A L:I
D E R E S P O N S A B I LI D A D E F I 1\ L

Três novos avanços aconteceram a partir da segunda metad dos '1110S Ii)I)(),
diante dos resultados do Plano Real e do compromisso do presidente I" '1'11111\
do Henrique Cardoso com a reforma do Estado. O primeiro foi o b 'I1HHlt'('
dido programa do BC para extinguir ou pé:.atizar os bancos estaduais ou 1'1" I
transformá-Ios em agências de desenvolvimento, eliminando a [oruc di'
expansão autônoma de moeda que haviam representado no passado. I .ixnu
se para trás u~ c-ªpítulos mais tenebrosos das finanças públicas da 1'011
tica monetária e creditícia do Brasil.

O segundo avanço foi a renegociação das dívidas dos estados e rnunict
pios, processo que aproveitou os f~sos e a experiência anteriores c gerou
contratos dotados de inéditas condições de cumprimento, incluindo SIIII
aprovação pelo Poder Legislativo dos estados e municípios e o estab icei
mento de garantias sólidas. Esses acordos já foram postos à prova em dist ill
tas ocasiões e resistiram a todas as pressões para o abrandamento da SUII,
obrigações.

O terceiro avanço foi a apro~ção da Lei de Res~de Fiscal (!.:J.ltl),
que regulamenta dispositivo da Constituição de 1988, o que lhe dá carát 'I
nacional. Suas normas se aplicam à União, aos estados e aos municípios,
A LRF foi aprovada em 2000 sob forte pressão contrária de governador s ('
prefeitos. Seus grandes aliados foram a opinião pública e a mídia. A lei pode
ser considerada um dos mais importantes marcos na construção de restriçõ 'S
orçamentárias fortes no Brasil.

A LRF estabeleceu princípios rígidos para a participação da despesa de
pessoal nas receitas do setor público, limites de endividamento para as três
esferas de governo, restrições a certos gastos no período eleitoral e assim por
diante. A lei considera nulos de pleno direito os empréstimos e suprimentos
feitos ao setor público sem o cumprimento de suas normas. Introduziu fi

noção de risco, percebido como inexistente no passado. As instituições finan-
ceiras concediam empréstimos aos estados e municípios com a sensação d '
que o governo federal ajudaria os devedores na hipótese de crise financeira,
o que de fato acontecia com freqüência e criava um ambiente de risco moral.
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111111111 111111'('I ' I, , Vlllllo 1>"1'11outros pufs .s.

rlll1lllll do,' !I10S I HO 'I ;>0 I .run as [lnançus pCtlli -as brnsllclrus ,1(,
illll I' Idlln 11\.1 lu -lonnl ' '01111remissos .rfvcis .om ti uust 'ridu I, I'i:-;('ti,
"11111111111''111-lounl, ti -xc .ução l'inan 'ira 10 rç<ll inio pUSSOIIli S 'I' r '1111

1" LI 'l'III'lltll 10 'Icsouro N,I .ionul. Iloj " li .xc .uç: o rcilll int irum '111~'
'1111111'"1'111lot1l1s IIS 1I11idu I 'S orçam .ntãrias dos I od 'I' 'S I~x' .utivo, L '!.I.ls
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111111\11 11' I i)HH,
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iauvas políticas r [ormas institu .ionais", as quuis Iornm 'OIOlld I

Lei de Responsabili lad ~i ai (LHI:), r 'laL irio '()I t -m muitos
A abrangência das metas fiscais é "in murn in riv ln '111' , 1('11 li", 11,'
formas têm "aprimorado substancialmente o r alisrno a InlnSI til' n '11 .111
orçamento federal", Os mecanismos de controle int rno s, ()"h '111 d('~ '1II'Id

vidos", As estatísticas são "de alta qualidade, pontuali Ia I, , ri .ns '1\1 d,'1 I

Ihes''. O Brasil "está claramente na liderança dos país s rn nfv ,I .omp 11 11'1 I
de desenvolvimento no uso de mídias eletrônicas" tanto para ,I pl'csllI\' li di'
informações e de serviços públicos quanto "para facilitar o X<lIl1' por 1111111

da sociedade civil sobre atividades e programas governamcl;.lais",
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