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RESUMO 

 
Estuda a dívida pública do Rio Grande do Norte no contexto do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no período de 1995 a 2004. Para tanto, discute 
o processo de endividamento público dos governos subnacionais do período militar até a 
implantação do Programa de Ajuste Fiscal dos Estados. As finanças públicas estaduais foram 
influenciadas pela deterioração patrimonial, fiscal e financeira que se abateu sobre o setor 
público e, também, pelo jogo político em torno da dívida pública estadual. Os governadores 
negociaram apoio político ao governo federal em troca de facilidades de acesso às operações 
de crédito e de rolagem das dívidas pretéritas dos seus respectivos estados. O Plano Real ao 
aprofundar a crise fiscal dos estados, enfraqueceu politicamente os governadores estaduais, 
que se submeteram aos ditames do governo federal. Uma vez fortalecido politicamente, o 
governo federal impôs um programa de ajuste fiscal e de reforma patrimonial aos estados, 
visando fechar as brechas por onde os governos subnacionais burlavam as regras 
estabelecidas, de restrição ao endividamento público, e adequar, temporalmente, o serviço da 
dívida à capacidade de pagamento dos estados. O Rio Grande do Norte, como membro da 
federação brasileira, também se insere neste contexto, ressalvado suas especificidades. O 
estudo conclui que o programa de ajuste fiscal deu uma contribuição positiva para a melhoria 
fiscal e financeira do estado do Rio Grande do Norte. 
  
 
Palavras-chave: Relações inter e intragovernamentais. Dívida estadual. Renegociação da 
dívida pública. Ajuste fiscal. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No Brasil, o endividamento público dos governos subnacionais se desenvolveu 

como uma ramificação das relações intergovernamentais, que têm se caracterizado por 

movimentos de centralização e descentralização financeira, tributária, política e fiscal. 

O golpe militar de 64 alterou as relações intergovernamentais até então vigentes, 

mediante a centralização dos recursos fiscais e do volume de recursos financeiros nas mãos do 

governo federal. Naquele período, portanto, mudanças no cenário externo combinado com as 

reformas institucionais impuseram aos estados, o endividamento como única alternativa para 

cobrir as necessidades de financiamento estadual.  

A contratação de operações de crédito tanto interno como externo, foi utilizada 

em alguns momentos para fugir às restrições impostas pelo governo central, e, em outros, 

serviu como um instrumento a mais na dominação do poder central. Desenvolveu-se, assim, 

um padrão de financiamento para os governos subnacionais, baseado na dependência da 

continuidade dos fluxos de recursos financeiros, via contratação de operações de crédito. 

Reversões no cenário externo juntamente com a redução do nível de atividade 

doméstico no início dos anos 80 acarretaram o declínio deste padrão de financiamento e a 

mudança da política econômica, comprometendo as relações financeiras intra e 

intergovernamentais.  

A conseqüência dessas mudanças foi uma crise financeira no setor público, tanto a 

nível estadual como federal, e, conseqüentemente, a politização da questão da dívida pública 

estadual. Os governadores buscaram federalizar seus passivos, tanto da administração direta 

como de suas empresas estatais e de seus bancos, nos momentos de maior força política em 

relação ao governo central.  

Entretanto, o Plano Real alterou a configuração deste jogo político, que implicou 

num maior poder político do governo central em relação aos governos estaduais. Isto 

possibilitou ao governo federal impor restrições ao processo de endividamento público 

estadual e fechar as brechas por onde os governos subnacionais burlavam as regras 

estabelecidas, que se deu mediante a implantação do Programa de Apoio à Reestruturação e 

ao Ajuste Fiscal dos Estados, sob o amparo da Lei nº. 9.496 de 11 de setembro de 1997. 
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O Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados implicou a 

mudança das relações intergovernamentais bem como as relações financeiras no interior dos 

próprios estados, via privatização das empresas e bancos estaduais. Esse programa resultou de 

experiências pretéritas, no controle do endividamento público estadual, e, teve por objetivo 

solucionar a situação de insolvência dos estados.  

Apesar do rigor das normas estabelecidas, e, decorridos quase oito anos de 

implantação desse programa, ainda existem estados com trajetória de estoque de suas dívidas 

ascendentes, e, por esta razão, não atingirão os objetivos estabelecidos por aquele programa.  

Como se caracterizou o endividamento dos governos subnacionais no Brasil? Em 

que consistiu a crise das finanças públicas estaduais? Como se deu o endividamento público 

do Rio Grande do Norte no contexto do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 

Fiscal dos Estados, no período de 1995 a 2004? 

Para responder a estas questões de pesquisa, pretende-se descrever a evolução e a 

crise das finanças públicas estaduais para em seguida, analisar o processo de endividamento 

público do Rio Grande do Norte no período de 1995 a 2004, sob o amparo do Programa de 

Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, editado pela Lei nº. 9.496/97. 

Como a federação brasileira é bastante heterogênea, procurou-se dar atenção ao 

que há de mais comum na evolução das finanças públicas dos estados, para em seguida, 

inferir sobre a situação de endividamento do Rio Grande do Norte. As conseqüências do 

colapso do padrão de financiamento verificado acima se deram tanto neste estado como nos 

demais, porém com intensidades diferentes.  

Para tanto, o trabalho se divide em quatro capítulos, com oito seções e quatro 

subseções, incluindo introdução, considerações finais, apêndices e anexos. O ponto de partida 

do trabalho é o contexto em que se desenvolveu o processo de endividamento público dos 

governos subnacionais, refinanciamentos e o programa de ajuste fiscal, sob o amparo da Lei 

Federal nº. 9.496/97. 

No primeiro capítulo, descrevem-se os aspectos conceituais e os procedimentos 

metodológicos aplicados na realização desta pesquisa. No segundo capítulo é desenvolvido o 

referencial teórico, com base na evolução, crise e federalização da dívida pública dos estados. 

No terceiro capítulo, descreve-se o processo de renegociação da dívida pública dos estados, 

particularmente sob o amparo da Lei Federal nº. 9.496/97, que instituiu o Programa de Apoio 

à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. No quarto e último capítulo, mostra-se o 

comportamento dos principais indicadores fiscais do lado da receita e despesa, referentes ao 

estado do Rio Grande do Norte, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
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Ajuste Fiscal dos Estados, no período de 1995 a 2004. Por fim, têm-se as considerações 

finais, a título de conclusão.  

Convém salientar que, o assunto tratado é complexo, pois, além da questão da 

dívida pública estadual, incluem-se políticas de reforma dos estados, sobretudo as 

privatizações e medidas de controle dos gastos, de modo a permitir melhor aprofundamento 

em cada questão específica. Entretanto, o autor deste trabalho pretende mostrar ao leitor uma 

visão geral do contexto em que se desenvolveu a dívida pública dos governos subnacionais, 

desde o período militar até a renegociação desta dívida, no âmbito do programa de ajuste 

fiscal, Lei Federal nº. 9.496/97, para em seguida, expor as condições da renegociação da 

dívida pública do Rio Grande do Norte, como também, o comportamento dos principais 

indicadores fiscais, que exercem influências sobre a dívida pública do referido Estado, no 

período de 1995 a 2004. Para tanto, parte-se dos aspectos conceituais, dos procedimentos 

metodológicos, assim como, da análise e interpretação dos indicadores fiscais, que a seguir 

serão apresentados. 
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1. ASPECTOS CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS 

 

 

O objetivo deste capítulo é conceituar as variáveis adotadas na presente pesquisa, 

bem como, apresentar os procedimentos metodológicos aplicados para a análise do 

endividamento público do Rio Grande do Norte, no contexto do Programa de Apoio à 

Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

 

 

1.1  CONCEITOS ADOTADOS 

 

 

1.1.1 Critérios de mensuração e verificação da dívida pública dos estados 

 

 

No Brasil, a mensuração da dívida pública dos governos estaduais é de 

responsabilidade tanto do Banco Central (BC), como da Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN). Entretanto, ambos os órgãos adotam conceitos diferentes, pois o primeiro contabiliza a 

dívida pública pelo conceito “abaixo da linha”, que se baseia na diferença de estoque da 

dívida pública entre o período inicial e o final de um determinado período de tempo, que é 

geralmente mensal. Dessa forma, obtêm-se as necessidades de financiamento do setor 

público, que são os recursos de terceiros captados pelos governos para cobrir suas despesas 

não cobertas com recursos próprios. Portanto, pode-se dizer que este conceito mede a variação 

do endividamento.   

Por outro lado, a STN mede a dívida pública pelo conceito “acima da linha”, 

partindo da diferença entre as receitas não financeiras e as despesas (exceto as despesas com 

juros). Especificamente em relação à contabilização da dívida pública dos estados, a 

Secretaria do Tesouro Nacional, fez convênios com as secretarias de planejamento dos 

estados (SEPLANs), ficando estas com a responsabilidade de mensurar a dívida pública, pela 

metodologia adotada pela STN, e encaminhar mensalmente o relatório da execução 

orçamentária e do pagamento da dívida fundada tanto interna como externa a STN.  

Para melhor compreensão destes conceitos, ver ilustração a seguir: 
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Receitas 

“abaixo da linha”

Despesas 
“acima da linha” 

Variação de endividamento 

FIGURA 1 - Conceitos “acima da linha” e “abaixo da linha” 
Fonte: Indicadores Fiscais no Brasil, 1997. 

 

Nesta pesquisa, portanto, foram adotados ambos os conceitos em virtude de se 

trabalhar com dados tanto do Banco Central como da STN. Os dados do BC são obtidos das 

necessidades de financiamento do setor público e da dívida líquida do mesmo, sendo ambos 

em relação ao PIB e em dólares correntes. Estes foram utilizados no segundo capítulo, que 

trata da questão da divida pública dos governos subnacionais no âmbito nacional, desde o 

período militar (1964-1985) até a implantação do Plano Real (1994). Preferiu-se utilizá-los 

por ser um período de elevadas taxas inflacionárias e de práticas recorrentes de “maquiagem” 

dos balanços estaduais. E, também, por serem de fácil acesso ao público.  

Por outro lado, adota-se no quarto capítulo, análise da dívida pública do Rio 

Grande do Norte, os dados da STN disponíveis em seu site www.stn.fazenda.gov.br, ícone: 

Estados e Municípios, Documentos Relacionados, Execução Orçamentária dos Estados 

(1995-2004). Além disso, utiliza-se, também, o demonstrativo da dívida fundada da 

administração direta fornecido pela Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do 

Rio Grande do Norte (SEPLAN-RN).  

Logo, faz-se necessário, conceituar especificamente as variáveis, objeto deste 

trabalho, conforme especificações a seguir:  

 Pessoal e encargos sociais – referem-se à despesa das rubricas pessoal ativo, inativo, 

pensionista, salário-família, outras transferências a pessoas, obrigações patronais, 

contribuição as Pasep e demais despesas de pessoal.  
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 Outras despesas correntes (ODC) - correspondem à rubrica serviços de terceiros e 

encargos, outros custeios e demais transferências correntes. 

 Investimentos - compreendem o planejamento, aquisição e execução de obras, bem 

como os programas especiais de trabalho (regime de exec. especial) e a aquisição de 

material permanente. Excluem-se as transferências a qualquer título a entidades da 

administração indireta. Para este estudo, considera-se toda despesa de capital menos a 

amortização da dívida contratual fundada. 

 Dívida financeira – soma do valor das rubricas dívida contratual fundada e dívida 

mobiliária, excluídas as dívidas com as empreiteiras e fornecedores. Inclui, também, 

as operações de Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO). 

 Serviço da dívida – soma do valor das rubricas amortização e juros e encargos da 

dívida pública. Quando se subtraem desta soma as operações de crédito, obtêm-se o 

serviço da dívida líquido. 

 Receita tributária - refere-se aos recursos provenientes da arrecadação de tributos 

(ICMS, IPVA, ITBI, Taxas e Outros) de competência da Unidade Federada e o valor 

nominal é calculado pelo fluxo de um período, geralmente de um ano.   

 Receita Líquida Real (RLR) - corresponde à receita orçamentária menos as receitas 

de operações de crédito, alienação de bens, transferências de capital, transferências ao 

FUNDEF e despesa com transferências a Municípios. É calculada pela receita mensal 

dos doze meses anteriores àquele em que se estiver apurando. 

 Receita Corrente Líquida (RCL) – corresponde ao total da receita corrente 

deduzidas as transferências por participações e as transferências constitucionais e 

legais aos municípios. Sua apuração é periódica e verificada no mês de dezembro, a 

preços correntes. 

Adotaram-se, também, variáveis fornecidas pelo Banco Central, que, como foi 

dito anteriormente, obtém os dados mediante o método “abaixo da linha”. Eis as variáveis a 

serem utilizadas: 

 Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) - total das obrigações assumidas pelo Setor 

público consolidado menos o crédito de operações internas e externas. Ou seja, 

compreende o saldo líquido do endividamento do Setor público não-financeiro em 

relação ao Sistema Financeiro Nacional e Internacional e o não-financeiro. 

 Necessidades de Financiamento do Setor Público (NFSP) – é a variação da dívida 

líquida do setor público, em cada período (mês, ano). Pode ser apurada pelo conceito 
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nominal (inclui todas as receitas e todas as despesas), operacional (exclui o efeito da 

inflação) e primário (exclui as despesas e as receitas com os juros).  

 

 

1.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O trabalho se baseou na pesquisa bibliográfica on-line e impressa. A pesquisa on-

line foi realizada por meio da busca de textos de discussão disponíveis na Internet, sobretudo 

nos seguintes sites: http://federativo.bndes.gov.br, www.stn.fazenda.gov.br/Premio-

TN/index.html, www.darcyfrancisco.com/index.php, www.joserobertoafonso.ecn.br, 

www.eco.unicamp.br/publicacoes/publicacoes.html, www.senado.gov.br e www.unb.br , de 

modo que possibilitou analisar relatórios da execução orçamentária dos Estados e livros 

relacionados ao tema. 

Em seguida, partiu-se para a pesquisa em documentos inseridos em suportes 

impressos, com a compilação destes e realização de fichamentos, citações e identificação das 

fontes consultadas. 

Finalmente, consultou-se a Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças 

do Rio Grande do Norte (SEPLAN-RN) para a obtenção dos termos do acordo e na 

Subcoordenadoria de Administração e Obrigações da Dívida Pública (SUAD), o 

demonstrativo da dívida fundada da administração direta do período de 1995 a 2004. 

 

 

1.2.1. Método de análise 

 

 

Os métodos analítico, dedutivo e comparativo fundamentaram a análise e 

interpretação dos dados, pois primeiramente se buscou detalhar o comportamento do conjunto 

da dívida pública dos governos subnacionais e suas relações com a União, especificamente 

em torno da questão da dívida pública estadual.  

Em seguida, partiu-se da premissa de que todos os estados da federação brasileira 

sofreram os impactos do processo de deterioração patrimonial, fiscal e financeira na década 

de 80 e na primeira metade da década de 90, respeitadas as especificidades sócio-econômicas 
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de cada um. Logo, o estado do Rio Grande do Norte, como unidade da federação brasileira, 

sofreu os impactos deste processo também. 

E finalmente, procurou-se detalhar o comportamento da dívida pública do Rio 

Grande do Norte à luz do programa de reestruturação e de ajuste fiscal dos estados, fazendo 

uma comparação descritiva no período de 1995 a 2004. 

 

 

1.2.2. Deflacionamento dos valores 

 

 

Para melhor compreensão dos valores assumidos pela União, no âmbito do 

programa de apoio à reestruturação e ao ajuste fiscal dos estados, optou-se pela utilização do 

índice geral de preços-disponibilidade interna (IGP-DI), por ser o índice que corrige 

monetariamente o saldo devedor dos contratos de renegociação deste programa.  

Ademais, trabalhou-se no quarto capítulo com dados a preços correntes. 

A tabela de cálculo dos fatores de atualização do IGP-DI para o ano de 2004, 

encontra-se no ANEXO A. 
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2. A QUESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS GOVERNOS ESTADUAIS 

 

 

A dívida pública dos estados se insere no contexto do federalismo brasileiro, 

como uma relação intergovernamental. Logo, sua constituição e evolução são derivadas do 

jogo político, em que os entes da federação negociam permanentemente os recursos e a 

autonomia política e econômica dos distintos níveis de governo.  

Ao longo dos anos, a dívida pública estadual possibilitou a realização de grandes 

investimentos em infra-estrutura, sobretudo nas áreas de habitação, saneamento, transportes e 

telecomunicações. A realização desses investimentos teve impactos visíveis no crescimento 

econômico, porém gerou problemas para a gestão fiscal e financeira dos estados e, também, 

para a política de estabilização monetária do país.  

As mudanças na gestão da dívida não solucionaram o problema na sua 

integralidade, pois “as soluções tecnicamente mais consistentes nem sempre são viáveis 

diante do realismo político e só avançam quando não comprometem a sustentação do pacto de 

poder” (LOPREATO, 2000, p. 2).  

Segundo Afonso (2005), apesar da adesão ao programa de ajuste fiscal e da 

obtenção de sucessivos superávits primários, muitos estados continuam com o estoque de suas 

dívidas em trajetória ascendente. Uma das principais causas da manutenção desse estoque é a 

utilização do Índice Geral de Preços sob o conceito de disponibilidade Interna (IGP-DI) 1. 

Existe ampla discussão entre os entes da federação no sentido de alterá-lo, mas o projeto de 

mudança esbarra na pressão da União em mantê-lo. 

Diante desta realidade, o capítulo a seguir propõe discutir o endividamento dos 

governos subnacionais no contexto das relações financeiras intergovernamentais brasileiras, 

desde o período militar – iniciado em 1964, terminado em 1985 – até o final dos anos 1980. 

                                                 
1  O Índice Geral de Preços: Disponibilidade Interna é calculado pela Fundação Getúlio Vargas 
ininterruptamente desde 1947. Ele é composto pela média ponderada de três índices: IPA-DI (60%), INPC (30%) 
E INCC (10%). Trata-se de um indicador de ampla cobertura, que mede a evolução dos preços no atacado, 
varejo e construção civil. Sua periodicidade compreende o período entre o primeiro e o último dia do mês de 
referência. Sobre esta temática ver: AFONSO, José Roberto. Forte ajuste não conteve débitos dos estados. O 
Globo. 21/03/2005. 
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2.1. O ENDIVIDAMENTO PÚBLICO SUBNACIONAL NO BRASIL 

 

 

Historicamente, as relações intergovernamentais no Brasil foram marcadas por 

movimentos pendulares de concentração e desconcentração política, fiscal, financeira e 

tributária. No período militar (1964-1985), estas relações foram influenciadas por um forte 

centralismo político, fiscal, financeiro e tributário na esfera federal, que implicou na perda de 

autonomia dos governos estaduais em matéria fiscal e tributária. As reformas institucionais de 

1964 e sucedâneas2 e a conjuntura internacional nos anos 1960 e 1970 influenciaram as contas 

públicas dos governos estaduais pós 1970. 

Naquele período, os superávits do balanço de pagamento dos países exportadores 

de petróleo criaram um fluxo de capital financeiro para os países em desenvolvimento, via 

empréstimos e financiamentos de bancos internacionais com taxas de juros reais 

extremamente atrativas. Com isso, os estados e municípios tiveram facilidade de contratar 

operações de crédito externas, porém sempre com o aval da União. 

As reformas institucionais3 centralizaram tanto as receitas tributárias como os 

fluxos financeiros intergovernamentais na esfera da União. Conseqüentemente, impuseram 

para os governos subnacionais “o endividamento como fonte complementar de recursos e 

criaram as condições para que tivessem acesso ao crédito” (ALMEIDA, 1996, p. 8).  

Esta restrição orçamentária, juntamente com a facilidade de acesso ao mercado de 

crédito, motivou os estados “a contratarem operações de crédito extralimites4 e externas. A 

concessão de crédito funcionou como um instrumento a mais de dominação política do 

governo federal” (MORA, 2002, p. 5). 

Contudo, esse movimento de concentração apresentou certos aspectos 

contraditórios com a criação do mecanismo de transferências de recursos fiscais baseados no 
                                                 
2  O governo federal por meio da Lei nº. 4.357 de 16/07/1964 introduziu as correções monetárias, que 
viabilizaram a criação de um mercado para os títulos públicos. Em 1966 e 1967, respectivamente, foi realizada a 
reforma tributária e administrativa no Brasil. 
3  As reformas institucionais criaram o FGTS, o PIS, o PASEP, o FAS e outros fundos, que foram 
utilizados como poupança compulsória, permitindo, assim, ampliar o controle sobre a massa de recursos 
financeiros. Além disso,  a União ficou com o maior número de impostos, a possibilidade de criar outros, o 
direito de manipular as alíquotas e de criar isenções de impostos tanto de sua competência como dos governos 
estaduais.     
4  Operações extralimites são operações de crédito obtidas junto a instituições financeiras federais.  
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Fundo de Participação dos Estados e no Fundo de Participação dos Municípios. Este 

mecanismo permitiu o fortalecimento das oligarquias regionais, via aumento dos recursos 

orçamentários. Entretanto, esse “movimento [...] revelou a preocupação do regime de manter 

o apoio dos Estados de menor nível de desenvolvimento às diretrizes emanadas do poder 

central” (LOPREATO, 2002, p. 53). 

Nesse contexto, ocorreram alterações nas relações inter e intragovernamentais, 

como também, na lógica de financiamento do gasto corrente dos estados, conforme o mesmo 

autor (2000, p.3): 

A menor capacidade tributária, aliada à facilidade de acesso ao mercado 
financeiro internacional e às operações internas, provocou mudanças na 
lógica de financiamento dos governos estaduais, com a ampliação do 
endividamento em detrimento da poupança fiscal e com alterações na forma 
de articulação financeira no interior do setor público estadual e entre os seus 
órgãos e a União. 

 

Derivam-se disto, as relações financeiras entre o setor público estadual com a 

União e com os bancos estaduais. Os governos estaduais ampliaram o relacionamento com as 

agências federais de crédito à medida que necessitavam da contratação de mais operações de 

crédito, como também da negociação de verbas por meio dos convênios, dos fundos e 

programas executados nos estados. Por outro lado, os estados estreitaram as relações com 

seus bancos, pois estes eram os intermediários dos repasses federais e dos recursos externos. 

Estes bancos passaram a financiar as empresas públicas estaduais e aos tesouros, como 

também atuar na rolagem da dívida mobiliária dos governos subnacionais.  

As empresas estaduais, portanto, articulou-se com a esfera federal de três formas 

distintas: 1) nos sistemas nacionais (energia elétrica e telecomunicação) as empresas estaduais 

exerceram o papel de filiais das empresas estatais federais, pois estas determinaram as 

condições de investimentos, financiamentos e as regras de atuação e convivência daquelas; 2) 

as empresas da administração direta estadual (transporte, saneamento e habitação) se 

formaram a partir da facilidade de acesso às linhas de crédito oferecidas pela União; 3) e, 

quanto às empresas de assistência técnica e de extensão rural, por possuírem pouca 

capacidade de autofinanciamento, tornaram-se dependentes das linhas de financiamento da 

esfera federal para darem continuidade aos seus programas. 

Dessa forma, o nível e o ritmo dos investimentos das empresas estaduais 

dependiam dos recursos financeiros da esfera federal, que implicou na intervenção da União 

nos programas de investimentos e gastos correntes e na subordinação dos estados às 
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prioridades do governo central. O interesse do governo federal de intervir nas decisões de 

gasto dos governos subnacionais se evidenciava, também, na suspensão dos limites de 

endividamento, quando se tratava de financiamento de obras de saneamento básico, 

construção de conjuntos habitacionais para população de baixa renda, maquinários e 

equipamentos tanto industriais como rodoviários; e equipamentos e implementos agrícolas. 

Ademais, nos investimentos específicos financiados com recursos do PIS/PASEP5. Os 

estados, portanto, perderam liberdade para “fixarem as prioridades dos gastos e buscarem 

soluções por vezes discordantes das determinações federais” (LOPREATO, 2002, p. 61). 

Em síntese, evidenciou-se um descolamento da lógica de financiamento no âmbito 

dos estados, com os governos subnacionais financiando seus gastos correntes e realizando 

investimentos com recursos de terceiros6, em detrimento dos recursos atrelados à estrutura 

fiscal e aos preços e tarifas públicas estaduais. Conseqüentemente, o Tesouro estadual perdeu 

participação relativa no conjunto das despesas estaduais para os recursos federais, bem como 

as operações de crédito externo e empréstimos e financiamentos junto ao sistema bancário 

nacional.  

Portanto, essa lógica de financiamento prendeu os Estados à continuidade dos 

fluxos de recursos, conforme se evidencia no texto abaixo: 

O descolamento das necessidades de financiamento em relação à sua base 
fiscal e aos recursos próprios da atividade empresarial prendeu os Estados à 
continuidade do fluxo de recursos federais e à ampliação das operações de 
crédito para sustentar tanto os investimentos como os pagamentos dos 
encargos gerados pelo endividamento pretérito. As dificuldades de 
financiamento fizeram os Estados reféns das negociações com o governo 
federal, das condições favoráveis de empréstimos externos e da definição da 
política de crédito interno, sobretudo das agências oficiais (Idem; 2002, 
p.70).   

 

Logo, estas fontes de financiamento foram utilizadas para compensar o baixo 

volume da poupança fiscal e dos preços e tarifas públicas, como também, foram 

determinantes na rolagem da dívida pública estadual, no ritmo e volume dos investimentos e 

no suprimento dos gastos correntes dos Estados. 

 

                                                 
5  Os investimentos específicos eram apreciados pelo CMN e deliberados pelo Senado Federal. Ver mais 
detalhes em Lopreato, 2002: 58. 
6  Os recursos de terceiros na grande maioria são de origem do governo federal, por meio de crédito das 
agências oficiais, dos convênios, dos programas, e dos repasses a fundo perdido ou gastos realizados diretamente 
nos estados. 
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2.1.1. As formas de controle do endividamento 

 

 

Esta subseção pretende explicitar a maneira de como se deu o controle do 

endividamento público dos governos subnacionais, desde as reformas de 64 até o final dos 

anos 80, mostrando as principais resoluções do Senado Federal e a Resolução nº. 831, de 

1983 do Banco Central do Brasil.  

A Constituição de 1967, assim como a de 1988, atribuiu ao Senado Federal a 

competência privativa de fixar os limites globais para o endividamento interno dos governos 

subnacionais e as condições das operações de crédito interno e externo destes governos; e, ao 

Banco Central, coube o estabelecimento das normas para contratação de empréstimos e 

financiamentos, via regulamentação do sistema financeiro doméstico. 

Entretanto, na Constituição de 1967 a legislação não abordava a totalidade das 

operações de crédito7 e previa a ocorrência de exceções, definidas como extralimites. Dentre 

as operações definidas como extralimites estavam aquelas realizadas junto ao Fundo Nacional 

de Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU), ao Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 

Social (FAS) e ao Banco Nacional da Habitação (BNH)8. As operações de crédito externo9, 

mesmo não sujeita a limites específicos, deveriam ser submetidas à deliberação do Ministério 

da Fazenda e ao Banco Central, que avaliava a necessidade da operação de crédito aos 

estados, em seus aspectos técnicos. 

Nas décadas de 1960 e 1970, o controle do endividamento serviu ao processo de 

concentração iniciada no período militar e seus instrumentos foram utilizados para direcionar 

os recursos a investimentos ditos prioritários pela equipe econômica no poder. Portanto, as 

normas fixando restrições ao endividamento foram seguidas de inúmeras autorizações de 

operações de crédito externo e de suspensão dos limites tetos para as operações de crédito 

interno.  

                                                 
7  Define-se operação de crédito como toda e qualquer obrigação decorrente de financiamentos ou 
empréstimos, inclusive arrendamento mercantil, e a concessão de qualquer garantia, que representem 
compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior.  
8  A Caixa Econômica Federal incorporou os direitos e as obrigações do Banco Nacional da Habitação 
em 1986, que foi extinto no referido ano, por meio do Decreto Lei nº. 2.291. 
9  Define-se operação de crédito externo os empréstimos em moeda contratados via Lei nº. 4.131, os 
financiamentos de importações e o arrendamento mercantil (Leasing).  
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Naquele período de rápido crescimento econômico com facilidade de acesso ao 

mercado de crédito externo, o tabu econômico dominante era de que o endividamento não 

seria obstáculo à gestão das contas públicas10. Seguiu-se a isso, portanto, o aumento do 

volume de investimentos sem meios adequados de financiamento, que implicou no 

crescimento vertiginoso da dívida pública tanto federal como estadual. 

Nesse contexto, as normas da regulamentação da dívida pública estadual foram 

colocadas pela Resolução nº. 58, de 1968 do Senado e sucedâneas, que proibiram “a emissão 

e o lançamento de obrigações de qualquer natureza, exceto as relativas a operações de 

antecipação de receita orçamentária (ARO), dívidas extralimites e operações não abrangidas 

pela legislação” (ALMEIDA, 1996, p. 9).  

Além disso, os Estados e Municípios podiam pleitear a majoração dos limites 

tetos, desde que fossem vinculados a financiamentos de obras ou serviços reprodutivos ou em 

caso de excepcional necessidade e urgência. E, também, não havia nenhuma restrição ao 

volume das operações de crédito.   

Entretanto, as Resoluções nº. 62, de 1975 e nº. 93, de 1976 alteraram alguns 

critérios da Resolução 58/68. A primeira atrelou a capacidade de endividamento à receita 

líquida real estadual; a segunda, retirou do cálculo dos limites máximos as operações de 

crédito contratadas junto ao Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU), 

ao Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) e ao Banco Nacional de Habitação 

(BNH). Porém, mantiveram-se os mesmos critérios de pleiteamento da majoração dos limites 

máximos. Essas alterações obedeceram à lógica do governo federal de influenciar no gasto 

dos governos estaduais. 

Na década de 80, entretanto, essa lógica na gestão das finanças públicas foi 

alterada como conseqüência das reversões nos cenários político-econômico interno e externo, 

no final dos anos 70. Tais reversões serão objeto de estudo na subseção seguinte. Contudo, o 

que se pode explicitar é que elas implicaram o colapso do padrão de financiamento do setor 

público de anos anteriores.  

A existência de vários órgãos e programas repassadores de recursos financeiros da 

União aliada ao processo de descentralização administrativa criou diferentes formas de 

                                                 
10  O destaque desse período é a implantação do II PND, que alocou elevados recursos fiscais e de 
terceiros, por parte do setor público para impulsionar o desenvolvimento do País. Isto implicou em desarranjo 
para as contas pública e, conseqüentemente, para a dívida pública.  
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endividamento, que se caracterizaram pelo entrelaçamento dos Tesouros, das empresas e das 

autarquias estaduais e pelo não registro dessas operações de crédito no âmbito dos balanços11.  

Essas formas de endividamento, juntamente com outras práticas12 de manuseio da 

dívida pública estadual, dificultaram a mensuração da real situação financeira dos estados, 

conforme mostra Lopreato (2002, p.146): 

A falta de um quadro analítico do conjunto da dívida do setor público 
estadual e das inter-relações com os agentes financeiros oficiais e privados 
escamoteou o poder desestabilizador do serviço da dívida e das relações de 
endividamento intragovernamental. 

 

Dessa forma, a manutenção das finanças públicas estaduais dependia da 

continuidade do fluxo de recursos financeiros que desse para cobrir o serviço da dívida 

pretérita e o financiamento de novos gastos.  

Contudo, a crise de financiamento forçou o governo federal a assinar um acordo 

com o FMI (1982), que impôs um programa de ajuste fiscal, cuja política central era o 

controle do déficit público. Isto implicou o esforço de restringir a expansão das operações de 

crédito aos governos subnacionais. Com isso, foram adotadas normas rígidas de concessão de 

crédito interno, que “dificultou o financiamento do setor público por meio do endividamento 

interno” (MORA, 2002, p. 6). Somam-se a isso, as operações de crédito externo que 

praticamente cessaram.  

Nesse contexto, o Banco Central editou a Resolução nº. 831, de 1983, que passou 

a controlar as operações de crédito do sistema financeiro doméstico ao setor público. Isto 

levou o Banco Central à “fixar, periodicamente, tetos para os empréstimos ao setor público, 

cujo valor era determinado pelo saldo devedor, corrigido pela inflação, acumulado junto ao 

agente financeiro” (LOPREATO, 2000, p. 7). Essa medida facilitou a fiscalização e o controle 

das operações de crédito do mercado financeiro doméstico aos governos estaduais.  

Entretanto, os governadores vendo seus recursos financeiros minguarem, por 

causa da crise externa e dessa resolução, forçaram o governo central a relaxar em alguns 

pontos desta, para evitar o risco de caos administrativo. Com isso, já no início de 1984, a 

Resolução nº. 831 sofreu algumas alterações, como a retirada das operações de crédito via 

Finame e BNH dos limites estipulados. E também a regularização dos contratos entre os 

estados e seus bancos estaduais. Sendo assim, “a Resolução nº. 831 passou, (...) a regular as 
                                                 
11   Os balanços registram apenas as operações de crédito entre a administração direta e as autarquias.   
12  As outras práticas de manuseio foram: o adiamento na inscrição da dívida e a utilização de operações 
de crédito triangulares entre os bancos e a empreiteiras, que ficaram à margem dos registros oficiais. 
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operações de crédito com o BNDES (exceto Finame), com o Fundo de Assistência Social 

(FAS) e os demais empréstimos bancários realizados com recursos internos” (Idem.; 2002, p. 

155). 

Todavia, o esvaziamento dessa resolução não representou a mudança na política 

central de controle do déficit público via expansão das operações de crédito aos governos 

estaduais, mas os reflexos do jogo político e a necessidade de se evitar o aprofundamento do 

processo de deterioração nas contas públicas estaduais. 

Em suma, ao longo dos anos 80 se verifica um grande número de resoluções do 

Banco Central fixando as condições do endividamento do setor público, que sofreram 

modificações de acordo com as reversões na conjuntura político-econômica, ora restringindo 

ora afrouxando as regras de oferta de crédito e a rolagem do saldo devedor dos governos 

subnacionais, ainda conforme mostra Lopreato (2000, p.9): 

As várias medidas acompanharam os momentos ao longo da década de 80 
em que os governos subnacionais, asfixiados financeiramente, pressionaram 
pela definição de regras menos rígidas e em outros em que a União, diante 
das dificuldades do quadro macroeconômico conseguiu impor normas 
rigorosas. (...) Durante o período do Plano Cruzado e do Plano Bresser, as 
resoluções sofreram constantes alterações, com momentos de maior controle 
dos empréstimos (Resoluções n. 991, de 13/12/84; n. 1010 de 2/5/85; n.1012 
de 14/5/85; n.1135 de 2/5/86; n. 1389 de 27/8/87) com outros em que as 
regras foram afrouxadas para evitar o colapso financeiro dos governos 
subnacionais (Resoluções n. 1801 de 30/1/86; n. 1107 de 6/3/86; n. 1211 de 
24/11/86; n. 1309 de 23/4/87; n. 1399 e n. 1400 de 29/9/87). A elevada 
instabilidade e a iminência do processo inflacionário deram força ao Min. 
Maílson da Nóbrega para adotar uma dura política de controle da 
necessidade de financiamento dos governos subnacionais. A Resolução do 
Banco Central n. 1469 de 21/3/88 voltou a adotar medidas bastante rígidas 
de rolagem da dívida e acesso ao crédito, lembrando os momentos iniciais da 
política de Delfim Neto com a Resolução n. 831.  

 
Por outro lado, nesse período, as diretrizes da regulamentação de competência do 

Senado Federal não sofreram alterações significativas em sua essência. Isto é derivado do 

processo de redemocratização política do país, que implicou a reestruturação do pacto 

federativo e, conseqüentemente, o acirramento do “conflito entre o sentimento de autonomia 

dos entes da Federação e a natureza centralizadora do governo federal” (MORA, 2002, p. 1). 

Com isso, a União não pôde avançar muito politicamente na definição de um quadro de maior 

controle sobre o endividamento dos governos subnacionais. E, sobretudo, na promulgação de 

uma resolução que impedisse a existência de exceções aos limites fixados, através dos quais 
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os estados podiam burlar as normas de restrição ao endividamento. Embora tenha sido, 

praticamente, editada uma resolução deste assunto a cada ano.  

Entretanto, com a promulgação, pelo Senado, da Resolução nº. 94, de 1989, as 

normas básicas foram alteradas. A Resolução adotou o volume das operações de crédito como 

variável de controle em vez do estoque da dívida, bem como, ampliou a abrangência das 

operações de crédito subordinadas às suas normas, as quais passaram a incluir a dívida 

externa e a dívida de curto prazo. Além disso, estabeleceu o conceito de Margem de Poupança 

Real13, ao invés do de Receita Líquida para o limite anual do serviço da dívida e também 

permitiu a possibilidade de majoração dos limites em casos de excepcional urgência.  

O intento, apesar de buscar restringir o endividamento dos governos subnacionais 

por meio da contração das operações de crédito, não mencionou as operações extralimites e 

pouco mudou o poder de controle do legislativo sobre o endividamento do setor público. 

Sendo assim, os canais por onde se podiam burlar as diretrizes da regulamentação 

continuaram existindo. Isto limitou a política de controle do déficit público encabeçada pela 

União, como também reduziu a eficácia dessa resolução. 

Ademais, o processo de deterioração das finanças públicas estaduais continuou se 

aprofundando e as formas de controle do endividamento se evidenciaram inócuas, em relação 

ao aumento do estoque da dívida pública dos governos subnacionais. Com isso, a partir de 

1989, a lógica de controle do endividamento, influenciada pela promulgação da Constituição 

de 1988 e pela eleição do presidente da república pelo voto direto, passou a enfocar as 

condições de rolagem do estoque da dívida e não apenas a restringir o acesso dessas esferas 

de governo as operações de crédito. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13  O critério de utilização da margem de poupança real para o limite do serviço da dívida, implica para os 
Estados na possibilidade de rolagem do principal da dívida, haja vista a necessidade de se obter um superávit 
primário equivalente ao valor dos encargos.  
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2.2. O COLAPSO DAS FINANÇAS ESTADUAIS 

 

 

Nesta seção, explicita-se a crise de financiamento do setor público brasileiro nos 

anos 80, particularmente a dos governos estaduais, que englobou tanto o Tesouro como as 

suas empresas e bancos estaduais. Além disso, mostra-se o comportamento da dívida pública 

dos estados, que sofreu alterações na sua composição e administração. 

A crise internacional foi gerada a partir do segundo choque do petróleo, no final 

dos anos 70, e da elevação nas taxas de juros internacionais, como conseqüência do aumento 

na taxa básica de juros da economia norte-americana. Esta deterioração crescente da 

economia internacional culminou, em 1982, na “extinção do mercado voluntário de crédito 

para países em desenvolvimento” (CARNEIRO, 2002, p. 179). Isto implicou a crise do 

balanço de pagamentos brasileiro e a ampliação das necessidades de captação de recursos 

externos, para pagar a elevação dos custos financeiros oriundos da dívida externa.  

Essa crise cambial, centrada na transferência de recursos reais para o exterior, 

negou a política econômica de crescimento com endividamento e impôs restrição à sua 

continuidade, que derivou na deterioração financeira das contas públicas, na recessão e 

aceleração inflacionária da economia doméstica. 

Nesse contexto, as finanças públicas sofreram o efeito da crise duplamente, 

conforme mostra Carneiro (2002 p. 179-180): 

Esse constrangimento atinge duplamente as finanças públicas [...]. De um 
lado, o setor público intensifica sua ação para viabilizar a rápida geração de 
um superávit comercial para fazer face à transferência de recursos reais, o 
que implica a ampliação da renúncia fiscal e do volume de subsídios. De 
outro, por ser o principal devedor em moeda estrangeira, arca com o ônus do 
pagamento de uma carga de juros em elevação. 

 

Derivam-se desse constrangimento, a redução da carga tributária e a 

maxidesvalorização do cambio em 1983, que implicaram um processo de ajustamento tanto 

dos agentes privados como do setor público ao novo quadro macroeconômico. 
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TABELA 1 – Carga Tributária (% do PIB), 1980 – 1984. 

    1980 1981 1982 1983 1984
Carga Tributária Bruta 24,7 24,5 25,0 24,7 21,4
     Impostos Diretos 11,2 11,7 12,6 12,1 11,2
     Impostos indiretos 13,5 12,9 12,5 12,6 10,2
Transferências 12,6 12,2 13,2 13,9 12,9
     Juros Dívida Interna 0,8 1,1 1,2 1,5 2,0
     Juros Dívida Externa 0,4 0,3 1,1 1,6 1,7
     Assistência e Previdência 7,8 8,2 8,5 8,3 7,6
     Subsídios 3,7 2,7 2,5 2,6 1,6
Carga Tributária Líquida 12,1 12,3 11,8 10,8 8,5
Fonte: Carneiro (2002)  

 

No período de 1980-1984, a carga tributária bruta teve uma variação média 

negativa de 2,67% a.a. e a carga tributária líquida, uma variação média negativa de 6,44% 

a.a., sendo que esta representou mais que o dobro da variação da primeira. A carga tributária 

bruta passou de 24,7% em 1980 para 21,4% em 1984 e a carga tributária líquida passou de 

12,1% para 8,5%, respectivamente. As variáveis que se destacaram foram: as rubricas dos 

juros da dívida externa e a dos impostos indiretos. 

A primeira variável apresentou uma taxa de crescimento média de 58,67% a.a, 

com destaque para o ano de 1982, que variou positivamente 266,67% em relação ao mesmo 

período do ano anterior. Por outro lado, a variável dos impostos indiretos mostrou uma 

variação média negativa de 5,16% a.a.  

No ano de 1980, a conta dos juros internos representava 6,35% das transferências 

e a dos juros externos 3,17%. E em 1984 estas contas representaram 15,50 % e 13,18%, 

respectivamente. A primeira teve uma variação de 144,09% e a segunda de 315,77% , ou seja, 

as duas contas aumentaram, porém a conta dos juros externos aumentou mais 

expressivamente.  

Neste contexto, apesar dos pacotes tributários visarem à ampliação da carga 

tributária, via aumento dos impostos diretos como IRPF e IRPJ, observou-se a sua redução. 

Essa redução é em função da recessão, da aceleração inflacionária, mas sobretudo do drive 

exportador, que implicou uma redução drástica nos impostos indiretos14, por meio da renúncia 

fiscal e dos subsídios.  

                                                 
14   A conta dos impostos diretos, em 1980, representava 45,34% da carga tributária bruta e a dos impostos 
indiretos 54,66%. Em 1984, 52,34% e 47,66%, respectivamente.  
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Além disso, existiam outros subsídios não computados na contabilidade 

governamental, mas que foram representativos no processo de deterioração das contas 

públicas, no ajustamento do setor privado à crise e na geração dos superávits comerciais 

necessários, conforme mostra Carneiro (2002, p. 185): 

Existia, contudo, um amplo conjunto de subsídios, representado pela 
deterioração de preços e tarifas públicas, não computadas como tal, uma vez 
que as transferências para sustentar esses subsídios são realizadas por outros 
mecanismos, como transferências de capital e assunção de dívidas por parte 
do Tesouro.  

 

Ademais, adiciona-se ao processo de deterioração das finanças públicas a 

elevação da carga de juros oriunda da dívida externa, que combinado com esses “subsídios 

invisíveis” tornou vários grupos estatais praticamente insolventes que, conseqüentemente, 

implicaram a transferência dos seus passivos ao Tesouro Nacional. 

TABELA 2 – Grupos Estatais: Defasagem Acumulada de Preços (1) (em %), 1980 - 1984. 

Grupos 1980 1981 1982 1983 1984

Petrobrás (4,5) 0,5 (5,5) 5,0  10,4 

Siderbras (7,0) (15,0) (10,1) (12,0) (26,8)

Eletrobrás (19,0) (17,7) (19,8) (26,0) (28,0)

Telebrás (5,9) (13,9) (16,3) (34,3) (42,5)

CVRD (2,6) (8,8) (3,3) (19,0) (28,3)

Portobras (23,1) (17,2) (2,5) (9,0) (17,7)

Fonte: Seplan/Sest in Carneiro (2002).    

(1) Defasagem medida em relação ao IGP - coluna 2.  

 

A tabela 2 mostra a defasagem acumulada de preços dos grupos estatais federais 

no período de 1980-1984. A Companhia Vale do Rio Doce teve uma defasagem média de 

140,13% a.a e a Telebrás uma defasagem de 57,44% a.a. Por outro lado, a Petrobrás foi o 

único grupo que teve variação positiva, no período.  

Esta defasagem comprometeu o funcionamento operacional e a solvência 

financeira destes grupos e, também, implicou o aumento das necessidades de financiamento 

de origem fiscal. Com isto, o governo federal aprofundou a deterioração financeira de suas 

contas, com a conseqüente ampliação de suas necessidades de financiamento.  
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Neste contexto, o governo federal intensificou a captação de recursos de origem 

interna, por meio da elevação do passivo do Banco Central, da expansão da base monetária e 

da emissão de títulos da dívida pública mobiliária federal, para financiar seu déficit 

operacional e primário.  

TABELA 3 – Fontes de Financiamento do Déficit Operacional do Setor Público (% do PIB) 

Período Financiamento Base Déficit Resultado Juros 

 Externo Interno Monetária Operacional Primário Reais 

1983 0,2 2,6 1,4 4,2 ... ... 

1984 0,8 (0,8) 2,5 2,5 ... ... 

1985 0,3 1,7 2,4 4,4 (2,6) 7,0 

1986 (0,1) 0,1 3,6 3,6 (1,6) 5,2 

1987 (1,8) 4,7 2,8 5,7 1,0 4,7 

1988 (2,6) 3,8 3,6 4,8 (0,9) 5,7 

1989 0,3 1,6 5,0 6,9 1,0 5,9 

Fonte: Banco Central do Brasil in Furuguem, Pessoa e Abe (1996).  

 

A tabela 3 apresenta a base monetária com uma variação média de 22,56% a.a., 

passando de 1,4% em 1983 para 5,0% a.a em 1989 e, o financiamento com recursos de 

terceiros apresentando um comportamento diferente quanto à origem dos recursos, conforme 

se pode ver mais detalhado no gráfico a seguir. 
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GRÁFICO 1 – Fontes de Financiamento do Déficit Operacional do Setor Público (% do PIB) 

Fonte: tabela 3  
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O gráfico 1 mostra em detalhe as fontes de financiamento do déficit operacional 

do setor público em relação ao PIB. Nele, pode-se visualizar a substituição gradual do 

financiamento com recursos de terceiros de origem externa pelo financiamento de origem 

interna, que se concentrou, sobretudo, entre os anos de 1987 e 1988. Ademais, o déficit 

operacional oscilou a uma variação média de 14,80% a.a.  

Em suma, na década de 80, o Estado foi alçado ao epicentro da crise e, 

conseqüentemente, internalizou os seus problemas mais graves. Isto se deu, sobretudo, em 

função da assunção pelo Tesouro Nacional das dívidas vencidas dos estados, municípios e 

empresas estatais, de origem externa. Como também, da estatização da dívida externa de 

responsabilidade do setor privado, mediante os depósitos de projeto referentes à renegociação 

da dívida sob a supervisão do FMI. 

TABELA 4 – Relação Dívida Líquida do Setor Público/PIB (%) 

Discriminação 1982 1983 1984 1985 1986  1987  1988 1989 
1. Governo Federal e  
       Banco Central 10,0 14,8 15,4 14,3 17,0  17,4  17,3 23,1 

      1.1 Dívida interna 3,3 3,4 5,7 5,7 5,7  3,4  4,2 9,8 

      1.2 Dívida externa 6,7 11,4 9,7 8,6 11,3  14,0  13,1 13,3 
2. Governos estaduais e    
        municipais 6,7 5,1 5,0 5,3 5,6  6,8  5,9 6,9 

       2.1 Dívida interna 5,0 3,8 3,7 3,7 4,1  4,6  4,7 5,9 

       2.2 Dívida externa 1,7 1,3 1,6 1,6 1,5  2,2  1,2 1,0 

3. Empresas estatais 20,0 20,3 19,1 20,0 19,5  18,9  18,1 16,7 

       3.1 Dívida interna 8,3 7,2 6,5 6,9 7,7  8,5  9,9 9,5 

       3.2 Dívida externa 11,7 13,1 12,6 13,1 11,8  10,4  8,2 7,2 

4. Dívida total 36,7 40,2 39,5 39,7 42,1  43,1  41,3 46,7 

      4.1 Dívida interna 16,7 14,4 15,9 16,4 17,5  16,5  18,8 25,2 

      4.2 Dívida externa 20,0 25,8 23,6 23,3 24,6  26,6  22,5 21,5 

Fonte: Banco Central do Brasil in Furuguem, Pessoa e Abe (1996) 

 

Conforme se pode visualizar na tabela 4, a dívida líquida do Governo Federal e 

Banco Central cresceu vertiginosamente na década de 80. A dívida interna federal cresceu em 

função dos déficits fiscais que foram financiados parcialmente pela emissão de títulos da 

dívida pública mobiliária federal interna. Com isso, a dívida interna federal apresentou uma 

variação média de 23,40% a.a. e, neste período, saltou de 3,3% do PIB em 1982 para 9,8% do 
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PIB em 1989. Por outro lado, a dívida externa federal sofreu uma variação de 11,79% a.a., 

passando 6,7% do PIB em 1982 para 13,3 % do PIB em 1989. 
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GRÁFICO 2 - Relação Dívida Líquida do Setor Público / PIB (%) 

Fonte: tabela 4 

 

O gráfico 2 apresenta, portanto, o comportamento da dívida líquida do setor 

público em relação ao PIB, na década de 80. Essa dívida total do governo federal variou a 

uma média de 12,39 % a.a., passando de 10,0% do PIB em 1982 para 23,1% do PIB em 1989. 

As maiores oscilações foram entre os anos de 1982/83 e 1988/89, com 48% e 33,53 % do 

PIB, respectivamente. 

Nesse período, contudo, a dívida líquida dos governos subnacionais permaneceu 

praticamente estável, “como proporção do PIB, oscilando no intervalo de 5% a 7%, embora 

crescendo substancialmente em termos de equivalência em dólares correntes (US$ 15,9 

bilhões em 1982 e US$ 28,0 bilhões em 1989)” (FURUGUEM; PESSOA; ABE, 1996, p. 10). 

A dívida interna, todavia, cresceu aceleradamente somente a partir de 1986, “expandindo-se 

cerca de 111,00% em dólares correntes no período 1986/89 (Planos Cruzado, Bresser e 

Verão)” (Ibidem). Já a externa reduziu-se no período 1982/89 como proporção do PIB, em 

razão do cessamento das fontes de crédito externo e das amortizações do Tesouro Nacional a 

partir de 1988, que era o avalista dos empréstimos e financiamento externo de 

responsabilidade dos governos subnacionais. 
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Dessa forma, portanto, o comportamento da dívida pública dos governos 

subnacionais pode ser caracterizado por três movimentos, conforme mostra Almeida (1996, 

p.10): 

A partir dos anos 80, destacam-se três grandes movimentos: a internalização 
da dívida, que guarda simetria com a trajetória da dívida federal, marcada 
pela substituição de dívida externa por interna; a federalização, isto é, a 
assunção e o reescalonamento de dívidas estaduais pelo Tesouro Nacional; e 
o crescimento acelerado, principalmente no que se refere à dívida mobiliária.  

 

Esses movimentos são os reflexos do quadro de deterioração das finanças públicas 

que se desenvolveu mais acentuadamente nos anos 80, contaminado pela crise externa que 

implicou o cessamento do fluxo de recursos financeiros. Com isso, os governos subnacionais 

se depararam com mudanças na gestão da coisa pública, imposta pelo FMI, por meio do 

acordo assinado em 1982 com o governo federal, e pelas circunstâncias da conjuntura 

macroeconômica. Dessa forma, foram forçados a se adequarem à nova realidade. 

Contudo, essa tarefa se mostrou draconiana, por causa da resistência política dos 

governadores, que se ampliou a partir do processo de redemocratização política do país, das 

dificuldades de mensuração da real dimensão das contas públicas e do crescente estoque de 

dívida pretérita aliado à cessão do fluxo de recursos financeiros para estes governos, ou seja, a 

dificuldade de conciliar o serviço da dívida com a manutenção dos gastos. Sendo assim, 

passaram a buscar soluções ad hoc, mediante operações de crédito extralimites, triangulares e 

negociações de repasses junto ao governo federal. 

No âmbito dos estados, existia um emaranhado de relações financeiras entre o 

tesouro, as empresas e bancos estaduais. Portanto, a análise da crise dos Estados não pode se 

restringir apenas ao Tesouro, mas englobar os bancos e as empresas estaduais, também.  

O colapso do padrão de financiamento na década de 80 implicou a fragilização 

financeira das empresas estatais, tornando-as incapazes de sustentar os gastos correntes e de 

realizar os investimentos necessários ao desenvolvimento econômico do país e, 

conseqüentemente, tornarem-se um dos focos de instabilidade do setor público estadual. 

A dinâmica de atuação dessas empresas se baseou “na defesa dos interesses 

públicos e no apoio ao capital privado, sobretudo nos anos 80, [...] quando [foram] usadas 

como instrumento de política econômica” (LOPREATO, 2002, p. 124). 

Dessa forma, as tarifas e preços públicos das empresas produtoras de capital 

social básico (energia elétrica, transporte, saneamento e telecomunicações), foram utilizados 
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para reverter às expectativas inflacionárias e para apoiar o processo de ajustamento do setor 

privado à nova realidade macroeconômica. 

Nesse contexto, essas empresas enfrentaram um virtual processo de deterioração 

patrimonial, em virtude do descompasso entre os encargos do serviço da dívida e a 

disponibilidade de recursos próprios, deixando os investimentos dependentes da captação de 

recursos de terceiros, via repasses governamentais ou contratação de empréstimos, junto ao 

sistema financeiro. Isto se derivou dos reajustes das tarifas e preços públicos abaixo das taxas 

de inflação, das baixas taxas de crescimento da economia no período e dos crescentes 

encargos com a dívida externa, de responsabilidade destas empresas.  

Como conseqüência desses desequilíbrios, gerou-se uma pressão na demanda por 

financiamento, para cobrir os déficits crescentes, que inicialmente recaíram sobre o tesouro 

estadual, “na forma de solicitação de aumento de capital, repasses de recursos e assunção de 

dívidas ou sobre os agentes de crédito estaduais na forma de novos empréstimos ou a rolagem 

das operações não honradas” (Ibidem. p. 127). Todavia, os tesouros estaduais foram incapazes 

de atender a essas pressões, que acabaram sendo assumidas pelo governo federal.   

Em síntese, a deterioração patrimonial das empresas estaduais foi agravada pela 

conjuntura macroeconômica doméstica e pela cessão do fluxo de financiamento, conforme 

mostra Lopreato (Ibidem. p.128): 

A política econômica centrada no controle do déficit público e a definição de 
taxas de câmbio e juros compatíveis com superávit comercial elevado 
reforçaram a debilidade da situação financeira [...] das empresas estaduais. A 
crise do mercado financeiro internacional e o corte das operações de crédito 
e repasses no plano interno inviabilizaram o acesso a empréstimos para 
atender aos gastos com o estoque da dívida e com novos programas de 
investimentos.  

 
       Esse quadro de debilidade financeira implicou medidas ad hoc, como cortes nos 

gastos correntes, atrasos nos pagamentos aos fornecedores e empreiteiros e aos credores 

interno e externo. Ademais, buscaram-se formas de barganhas nas negociações em torno da 

questão dívida.   

Soma-se a isto, o relacionamento dos bancos estaduais (BEs) com o 

financiamento dos gastos correntes, dos investimentos e do serviço da dívida do tesouro e das 

empresas estaduais. Em função da instabilidade econômica nos anos 80 e, conseqüentemente, 

dos desequilíbrios do setor público, este relacionamento se tornou um elemento adicional de 

instabilidade das contas públicas.  
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Estes bancos sempre tiveram posição privilegiada na intermediação financeira do 

setor público estadual. Conseqüentemente, foram utilizados como instrumento na 

alavancagem dos recursos financeiros aos Estados e na concessão de empréstimos e 

financiamentos favorecidos aos setores prioritários de seus acionistas majoritários.   

Dessa forma, os governos estaduais transferiram parte das dificuldades de 

financiamento, mediante o carregamento dos títulos da dívida mobiliária estadual não 

absorvido pelo setor privado e, também, pelo reescalonamento das dívidas das empresas, 

autarquias e fundações estaduais. De acordo com Lopreato (2002, p. 130) “os fatores de 

especificidade dos anos 80 foram a intensidade do uso [destas instituições] [...] como 

instrumento auxiliar no financiamento estadual e o crescente envolvimento de suas operações 

ativas com a crise financeira estadual”.  

Entretanto, a utilização destes agentes financeiros como instrumento auxiliar no 

financiamento estadual, implicou a perda de qualidade dos seus ativos financeiros. Enquanto 

os bancos privados reduziram suas exposições ao risco de falência, diminuindo a 

concentração dos empréstimos e financiamento junto ao setor público estadual, o quadro de 

funcionários e os passivos dolarizados, bem como, aumentando as tarifas e intensificando a 

informatização dos serviços bancários.  

Os BEs, por outro lado, intensificaram suas exposições a esse risco, aumentando a 

concentração das operações de crédito junto aos seus acionistas majoritários, ou órgãos e 

entidades a eles vinculados e, também, ampliando a participação no carregamento dos títulos 

públicos da dívida mobiliária estadual. Tudo isto num momento de descompasso entre a 

rentabilidade financeira dos BEs e a inadimplência do seu principal devedor.  

Com isso, os BEs passaram por um processo de mudança na composição dos seus 

ativos e passivos, que teve como conseqüência a deterioração patrimonial, conforma mostra 

Lopreato (Ibidem. , p.132): 

O atendimento às operações oficiais obrigou as instituições a captarem 
recursos de curto prazo a preços elevados e a recorrerem, freqüentemente, ao 
socorro do Banco Central para fechar o caixa, provocando a mudança na 
composição do passivo e o aumento do custo médio de captação. As 
dificuldades operacionais cresceram, e os bancos passaram a viver agudo 
processo de deterioração patrimonial. 

 
         Essa intensificação no relacionamento dos governos estaduais com seus agentes 

financeiros é resultado da restrição externa e da adoção de normas rígidas de concessão das 

operações de crédito interno, sobretudo em relação às agências oficiais federais. 
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Conseqüentemente, os bancos estaduais ocuparam uma posição privilegiada na base de 

financiamento dos seus respectivos estados e, portanto, foram usados como instrumento para 

contornar as normas de controle do endividamento e a redução dos gastos públicos estaduais. 

Contudo, no decorrer dos anos 80, essas normas de controle do endividamento 

público sofreram constantes alterações ao humor do jogo político, com momentos de rigoroso 

controle sobre o déficit público estadual e, outros, com o esvaziamento dessas normas. 

Portanto, a União teve de ceder em alguns momentos para evitar o caos administrativo e, 

conseqüentemente, socorrer os governos subnacionais, financeiramente.  

Dessa forma, o Banco Central cedeu às pressões políticas e passou a socorrer 

financeiramente os BEs, garantindo a rentabilidade das suas aplicações, evitando, assim, a 

liquidação extrajudicial destes agentes financeiros, que tecnicamente era a solução mais 

viável e, também, consoante com o programa de ajuste fiscal acordado com o FMI (1982). 

Nesse rumo, em abril de 1984, o CMN aprovou o programa de recuperação 

econômico-financeira dos BEs – PROREF - , confirmando, portanto, “o caminho da 

negociação como a escolha das autoridades econômicas e os limites políticos do controle do 

déficit público” (LOPREATO, 2002, p. 134). Todavia, este programa foi inócuo por causa da 

incapacidade de desarticular o relacionamento entre os BEs e seus respectivos estados, bem 

como, reduzir a exposição destes bancos às mudanças no mercado financeiro. 

O colapso do Plano Cruzado15, após junho de 1987, aprofundou a crise de 

financiamento do setor público estadual, tornando-o insustentável financeiramente, sobretudo 

o Tesouro e os bancos estaduais. Essa crise atingiu proporções que não tiveram condições de 

serem resolvidas no âmbito interno dos estados e, com isso, o governo federal teve de 

socorrê-los financeiramente. 

Dessa forma, o Banco Central interveio em oito instituições financeiras estaduais, 

mediante a adoção do regime de administração especial temporária16, que afastou o risco de 

liquidação extrajudicial e de privatização do sistema de bancos estaduais. “A ação do Banco 

Central representou um marco nas finanças estaduais porque retirou do domínio do governo 

                                                 
15  Plano de estabilização monetária cuja medida principal foi o congelamento dos preços e salários. O seu 
fracasso implicou na reversão das expectativas inflacionárias e na elevação das taxas de juros. 
Conseqüentemente, ocasionou o aumento da inadimplência do setor privado e aprofundou a crise das finanças 
públicas, afetando, assim, as posições passivas e ativas dos BEs. 
16  O Banco Central interveio no Banerj, Besc, Bec, Bemat, Bem, Credireal, Baneb e Banpará, e o sistema 
de administração especial temporária possibilitou aos estados a manutenção do domínio sobre estes bancos, 
embora tenham perdido o controle temporariamente. 
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local, pela primeira vez, o controle operacional dos agentes financeiros” (LOPREATO, 2002, 

p. 136).  

Isto, contudo, mostrou os limites do governo federal, que necessitando de apoio 

político dos governadores eleitos pelo PMDB, não teve condições de executar as soluções 

tecnicamente mais coerentes com a realidade financeira desses bancos. Derivou-se, portanto, 

o processo de federalização de parte da dívida destes agentes financeiros, que amenizou as 

pressões sobre o fluxo de caixa dos estados. 

Porém, a federalização de parte dessas dívidas não solucionou por completo a 

crise de financiamento do setor público estadual e, com isso, as pressões políticas desses 

governadores não diminuíram. Por isso, “o complemento da ação do governo federal 

aconteceu com a rolagem da dívida dos Estados e Municípios (Lei nº. 7.614, de 14.7.1987) e 

o programa de saneamento dos BEs“ (Ibidem., p. 137). 

Este programa de saneamento, realizado no final de 1987, reconheceu a estreita 

relação entre os bancos estaduais e seus respectivos acionistas majoritários e, com isso, partiu 

do princípio de que a deterioração da capacidade financeira do setor público estadual, só teria 

solução caso houvesse recuperação financeira de ambos, pois qualquer anormalidade na 

situação financeira de um afetaria diretamente a situação do outro. Ou seja, o aprofundamento 

da fragilidade financeira do Tesouro estadual afetaria diretamente as posições passivas e 

ativas dos seus respectivos bancos estaduais. 

Sendo assim, as ações do programa foram traçadas com o objetivo de capitalizar 

os bancos estaduais, isto independente se eles estavam ou não no regime de administração 

especial. Portanto, estas ações seguiram dois caminhos. No primeiro, ocorreu “o 

refinanciamento dos empréstimos contraídos com o Banco Central e das parcelas vencidas e a 

vencer até 31.12.1987 de outros contratos” (Ibidem., 2002, p. 138). No outro caminho os 

Estados foram autorizados a emitir títulos públicos, com o objetivo de cobrir os débitos do 

governo ou capitalizar os seus respectivos agentes financeiros. Em ambos os casos, o Tesouro 

estadual assumia a dívida e dava como garantia a receita futura, apesar da sua frágil situação 

financeira.  

Entretanto, esta fragilidade reduziu o raio de manobra da capitalização dos BEs 

porque os Estados tiveram dificuldades em assumir o total dos débitos, e a estreita relação 

entre os Estados e seus respectivos agentes financeiros não foi modificada. Portanto, segundo 

Lopreato (2002, p. 138) “o elevado peso das operações de crédito concentradas no setor 
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público e a prática de rolagem da dívida tiveram continuidade, o que, por si só, alimentou a 

debilidade dos agentes financeiros”. Além disso, o quadro de instabilidade econômica, a 

recessão e a aceleração inflacionária serviram de obstáculos à recuperação financeira dos 

bancos estaduais.  

Em suma, nos anos 80, a dívida pública estadual assumiu proporções que não 

puderam ser resolvidas no âmbito interno dos Estados, apesar de os governadores eleitos pelo 

PMDB terem buscado soluções ad hoc para esta crise, como o reescalonamento da dívida, a 

negociação de repasses dos recursos federais e, por fim, a federalização de parte do passivo de 

sua responsabilidade. Alem disso, resistiram a qualquer modificação nas relações financeiras 

intragovernamentais. Por isso, a questão da dívida pública estadual não foi resolvida nos anos 

80, ficando, portanto, em aberto este problema para os anos 90.  
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3. O PROCESSO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS 

 

 

Neste capítulo, procura-se mostrar a evolução do processo de renegociação do 

passivo dos Tesouros e bancos estaduais pela União, desde o final dos anos 80 até a 

implantação do programa de ajuste fiscal, baseado na Lei 9.496, de 11 de setembro de 1997.  

Este processo evoluiu de acordo com o desenvolvimento das relações financeiras 

entre a União e os Estados, como também, pela conjuntura política e econômica do país. 

Assiste-se, portanto, a mudanças na gestão do controle do endividamento público dos 

governos subnacionais17, com a conseqüente identificação dos potenciais focos de 

instabilidade sobre as contas públicas estaduais.  

Contudo, a redemocratização política na década de 1980 implicou o 

fortalecimento dos governos subnacionais em relação ao governo central, fazendo com que 

este cedesse às pressões por redistribuição dos recursos fiscais e pela assunção da dívida 

pública estadual. 

Diante desta realidade, a União federalizou o saldo devedor de responsabilidade 

dos estados, porém não teve condições de exigir como contrapartida uma reestruturação nas 

finanças públicas estaduais, como também, alteração nas articulações financeiras entre os 

tesouros, as empresas e os bancos estaduais. Isto se deu em função da necessidade do Poder 

Executivo Federal de apoio parlamentar e, também, da necessidade de preservação do pacto 

federativo. 

Entretanto, no decorrer dos anos 1990 foram adicionados novos elementos a esta 

realidade, acarretando mudanças nas relações financeiras intra e intergovernamentais. Foi o 

Plano Real que acrescentou esses novos elementos, pois, ao combinar redução da inflação 

com elevação das taxas de juros reais, aprofundou a crise das finanças públicas estaduais, 

desnudando a fragilidade financeira e fiscal dos estados. Como conseqüência, fortaleceu 

                                                 
17  Os destaques destas mudanças são: a vinculação das receitas próprias e as do Fundo de Participação 
dos Estados (FPE) aos contratos, como garantia. A aplicação de índices da Fundação Getúlio Vargas, que são 
mais aceitos pelo mercado financeiro, na atualização monetária do saldo devedor dos estados e a utilização da 
renegociação como instrumento indutor da reforma do setor público estadual, criando assim, mecanismos de 
controle global do endividamento em longo prazo.  
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politicamente o governo federal em relação aos governos subnacionais, que tiveram de acatar 

as diretrizes para reformulação do setor público estadual. 

 

3.1. FEDERALIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS 

 

 

Esta parte do trabalho dá ênfase às renegociações amparadas pelas Leis nº. 7.976, 

de 27 de dezembro de 1989 e nº. 8.727, de 5 de novembro de 1993, por considerá-las de suma 

importância para o entendimento do contexto em que se processou o Programa de Ajuste 

Fiscal, baseado na Lei nº. 9.496, de 1997.  

Na primeira renegociação, o Banco do Brasil foi autorizado a refinanciar a dívida 

externa, nos termos do Aviso MF 30/83 e sucedâneos, dos governos subnacionais, avalizadas 

pela União e das operações de crédito interno sob as rubricas Voto CMN 340 e 548 de 1987. 

A reestruturação se deu por um prazo de 20 anos, com prestações semestrais e pagamento 

integral dos juros, mesmo no período de carência.    

Contudo, a União avançou pouco em relação ao quadro de deterioração das 

finanças estaduais, pois deixou de fora a dívida pública mobiliária destas esferas de governo, 

bem como suas dívidas junto ao sistema financeiro nacional, sobretudo as dos seus 

respectivos agentes de crédito. Esta federalização parcial se tornou inócua perante o quadro 

macroeconômico de elevadas taxas de juros e inflação, praticadas nos fins da década de 80. 

Dessa forma, acentuou-se o desequilíbrio entre o fluxo e o estoque das dívidas estaduais com 

a capacidade de pagamento dos estados. 

Já na segunda renegociação foram introduzidas algumas alterações em relação às 

regras existentes sobre a assunção da dívida pública dos governos subnacionais pela União. 

Introduziu-se a idéia de limites de comprometimento das receitas próprias com o pagamento 

das prestações mensais do refinanciamento18 e, também, a utilização dessas receitas como 

garantia no parcelamento.   

                                                 
18  O senado Federal editou a Resolução nº. 11, de 31/01/94, que estabeleceu os limites de 
comprometimento das receitas próprias com o pagamento das parcelas mensais da renegociação. No ano fiscal 
de 1994 o limite foi estipulado em 9% da RLR e nos anos subseqüentes em 11% da RLR. Estabeleceu-se, 
também, limite para a contratação de operações de crédito, cujo volume não pode exceder o somatório das 
despesas de capital no ano fiscal e nem o total dos gastos com o serviço da dívida vencível no ano em curso ou 
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Nesse contexto, o Banco do Brasil foi autorizado a parcelar os saldos devedores 

existentes em 30 de junho de 1993, das operações de crédito interno contratadas até 30 de 

setembro de 1991, junto aos agentes financeiros do governo federal.  

O parcelamento foi dividido em 240 prestações mensais, sem carência, calculadas 

pela Tabela Price19, vencíveis no primeiro dia de cada mês, com incidência de uma média 

ponderada das taxas anuais estabelecidas nos contratos mantidos pelo devedor junto a cada 

credor, acrescido da variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), calculado pela 

Fundação Getúlio Vargas, ou outro caso o IGPM venha a ser extinto.  

Entretanto, não houve incidência do IGPM nas operações passivas, originadas 

junto a Caixa Econômica Federal (CEF) e ao Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). Nestas, foi aplicado o índice que corrige o Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS) e o Fundo de Assistência ao Trabalhador (FAT) e do PIS-

PASEP, respectivamente. 

Este refinanciamento abriu espaço ao alongamento do perfil da dívida pública dos 

governos subnacionais, como também, reduziu a pressão do serviço da dívida sobre as 

finanças estaduais. Entretanto, as dívidas junto aos bancos estaduais, as operações de crédito 

por antecipação de receitas orçamentárias (ARO) e a dívida mobiliária ficaram de fora do 

acordo. Isto evidenciou uma solução parcial do problema da dívida, pois estas rubricas foram 

influenciadas pelo comportamento das taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro 

doméstico e, portanto, no contexto pós 94, a deterioração das finanças públicas estaduais foi 

aprofundada pelo não estabelecimento de condições sustentáveis para as dívidas não inclusas 

no refinanciamento20. 

Além disso, estes níveis de governo incorreram nos anos 90 em sucessivos 

déficits operacionais e primários, que implicaram o aumento do estoque da dívida pública 

estadual e, conseqüentemente, na fragilização financeira destas esferas de governo, conforme 

mostra Lopreato (2000, p. 15): 

A não definição de condições sustentáveis para o total das dívidas estaduais 
e a rolagem da dívida não negociada com base nas altas taxas de juros em 

                                                                                                                                                         
27% da RLR, o que foi maior. Como também, o dispêndio anual máximo com o serviço da dívida não poderá ser 
maior do que a Margem de Poupança Real ou 15% da RLR, o que for menor.  
19  A Tabela ou Sistema Price é o mais utilizado pelo sistema financeiro doméstico e decorre da incidência 
de juros sobre o principal que, por sua vez, decresce à medida que as prestações são pagas. Portanto, a 
amortização do saldo devedor tende a ser crescente. Entretanto, em ambientes econômicos com incidência de 
taxas de inflação elevadas, o sistema price apresenta algumas distorções, implicando na existência de saldo 
devedor no final da vigência do contrato.    
20  Estas questões estão discutidas em Lopreato (2000), Pereira (2002) e Almeida (1997). 
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vigor no Plano Real alimentou o componente financeiro do endividamento e 
contribuíram para a deterioração patrimonial das empresas e bancos 
estaduais. [...] A expansão dos encargos financeiros e o déficit não financeiro 
gerado pelas dificuldades de gestão dos gastos correntes após a queda da 
inflação elevaram a dívida e provocaram o descontrole das finanças públicas 
estaduais, aprofundando a crise dos estados e realçando a obrigatoriedade de 
se enfrentar a questão da dívida pública.  

 

Neste contexto, o Plano Real desnudou a fragilidade financeira dos governos 

subnacionais e criou as condições para a União estender, ao plano estadual, a estratégia de 

desenvolvimento econômico embasada na reformulação do papel do setor público. As 

privatizações das empresas e bancos estaduais, portanto, cumpriram esta tarefa e, ao mesmo 

tempo, eliminaram os domínios de expansão fiscal e de descontrole das contas públicas 

estaduais.  

 

3.2. A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL 

 

 

O Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados foi o 

instrumento básico utilizado para renegociação das dívidas públicas estaduais, com o objetivo 

de criar mecanismos de controle do endividamento público estadual em longo prazo. Este 

programa associou o auxílio financeiro federal à reforma do setor público estadual, cujos 

Estados21 participantes e o Distrito Federal foram obrigados a executarem metas de ajuste 

fiscal22 e de reforma patrimonial. 

No segundo semestre de 1994, a gestão das finanças públicas estaduais sofreu um 

revés, pois os gestores estaduais se depararam com a redução drástica nas receitas fiscais e de 

aplicações financeiras, em decorrência da combinação de elevadas taxas de juros reais e 

redução da inflação; e, também, aumento real das despesas, acarretando, assim, sucessivos 

déficits primários. Derivou-se, portanto, no aprofundamento da fragilidade financeira 

                                                 
21  A Lei nº. 9.496/97, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, 
autorizou a União a assinar contratos de renegociação da dívida financeira estadual com 24 estados e o Distrito 
Federal. Ficaram de fora do acordo, apenas os estados do Amapá e Tocantins. Além disso, estes contratos de 
renegociação são considerados sigilosos e, portanto, não estão disponíveis para consulta pública. Logo, o 
contrato assinado pelo Rio Grande do Norte não se encontra disponível ao público. 
22  A superação da crise financeira estadual passa impreterivelmente pelas medidas executadas na esfera 
fiscal, pois esta, em certa medida, define a capacidade de pagamento, pelos governos subnacionais, do serviço da 
dívida pretérita.  
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estadual. “Além disso, a evasão fiscal e os incentivos decorrentes da “guerra fiscal” entre os 

estados contribuiu para agravar ainda mais a crise” (PEREIRA, 2002, p. 8). 

Com isso, a União diagnosticou que esses desequilíbrios fiscais e financeiros se 

realimentavam23 e geravam dificuldades financeiras para os estados honrarem seus 

compromissos com o quadro de pessoal, os fornecedores e o serviço da dívida pretérita.  

Conseqüentemente, os governadores ficaram enfraquecidos em relação ao Poder 

Executivo Federal e, com isso, tiveram que ceder as regras do programa federal, conforme 

mostra Lopreato (2000, p.27):  

A evolução do estoque da dívida, a perda do poder de ajustar as contas 
públicas com o fim da inflação e a redução do potencial de arrecadação 
fiscal deixou os estados enfraquecidos para fazer frente às propostas do 
programa federal. A correlação de forças e o quadro de crise deixaram 
poucas opções aos estados senão acatarem as regras do programa porque 
fora dele era certo a situação de inviabilidade financeira.  

 
Dessa forma, em 1995, foi instituído o Programa de Apoio à Reestruturação e ao 

Ajuste Fiscal dos Estados, mediante a aprovação pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) 

do Voto CMN nº. 16224, de 05/12/95, que, inicialmente, refinanciou a dívida pública estadual 

originada pelo déficit não financeiro e as dívidas das operações de crédito antecipação de 

receitas orçamentárias (ARO).  

Para tanto, a Caixa Econômica Federal foi autorizada a criar três linhas de crédito 

aos estados, para pagar débitos em atraso até 30/11/95, financiar programas de desligamento 

voluntário do quadro de servidores estaduais e transformar as operações de crédito 

antecipação de receitas orçamentárias (ARO) contratadas até 30/11/95, em dívida fundada. 

Contudo, “as linhas de crédito abertas a partir do Voto CMN 162 e sucedâneos 

funcionaram como paliativos, mas o desequilíbrio, no entanto, não foi superado e tampouco 

os estados realizaram o ajuste previsto” (MORA, 2002, p. 10). Isto ocorreu em função da não-

inclusão do conjunto das dívidas atreladas às taxas de juros de mercado, que continuaram 

pressionando o tesouro estadual e inviabilizando o ajuste fiscal. Além disso, o agravamento 

da crise financeira dos estados ampliou o risco de crise sistêmica e, com isso, o 

comprometimento do sucesso do plano de estabilização monetária.  

Por causa disto, a União passou a defender o refinanciamento do conjunto total da 

dívida pública estadual, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 

                                                 
23  Ver para esta discussão Mora (2002). 
24  Aprofundado posteriormente pelos Votos CMN nº. 175, de 20/12/95 e nº. 122, de 04/04/96, que não 
implicaram em alterações das propostas originais.  
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dos Estados. O Poder Executivo Federal editou duas medidas provisórias25 , que após 

sucessivas reedições deu origem à Lei nº. 9.496, de 11 de setembro de 199726, que 

efetivamente consubstanciou o Programa de Apoio à Reestruturação Fiscal e Financeira.  

Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese das renegociações executadas pela 

União nos últimos anos e que foram objeto de estudo desta pesquisa. 
TABELA 5 – Refinanciamento das Dívidas dos Estados 
 

Legislação Taxa de Juros Indexador Prazo 
Lei nº. 7.976/89a        
 Voto CMN 340/87 10% a.a. TR 20 anos 
 Voto CMN 548/87 12% a.a. TR 20 anos 
 Aviso MF 30 Libor p/ 3 meses+ Variação Cambial 20 anos 
    0,8125% a.a     

BEA, BIB e DMLP   Diversas Diversos Diversos 
         
Lei nº. 8.727/93b   Encargos originais TR: CEF; 20 anos 
    pactuados com cada TJLP: BNDES; prorrogáveis por  
    credor. IGMP: demais  mais 10 anos 
      credores  

Lei nº. 9.496/97   mínimo de 6% a.a  IGP-DI 30 anos 
        prorrogáveis por  
          mais 10 anos 
Fonte: Pereira (2002)     
Notas: a As dívidas relativas aos Votos CMN nº. 340 e nº. 548/87 foram contratadas no âmbito da Lei nº. 
7.614/87. 
          b  O limite máximo de comprometimento equivale a 11% da RLR.  
 

Este Programa de Reestruturação Fiscal e Financeira se fundamentou, 

basicamente, em dois pilares: a adequação entre o fluxo e o estoque das dívidas com a 

capacidade de pagamento dos governos subnacionais; e, a utilização da renegociação como 

                                                 
25  A União editou a Medida Provisória nº. 1.514, de 07/08/95 e a Medida Provisória nº. 1.560, de 
19/12/96, respectivamente. A primeira definiu um programa de saneamento financeiro dos bancos públicos 
estaduais cujo objetivo era incentivar a retirada dos estados da atividade financeira bancária. Para isto, a União 
renegociou o passivo dos governos estaduais com os seus respectivos bancos e, posteriormente, preparou-os para 
privatização, extinção ou transformação em agências de fomento. E na segunda medida provisória, a União foi 
autorizada, desde que aprovada antes pelas Assembléias Legislativas dos respectivos estados e pelo Senado 
Federal, a renegociar o conjunto da dívida pública mobiliária estadual, outras obrigações decorrentes de 
operações de crédito interno e externo, dos empréstimos da CEF, com base no Voto CMN nº. 162/95, e o passivo 
dos bancos estaduais, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. As 
negociações foram individuais e a renegociação estaria vinculada às medidas de reforma do estado e de ajuste 
fiscal. Estas medidas provisórias compuseram a essência da Lei nº. 9.496/97.  
26  A Lei nº. 9.496/97 é a consubstanciação do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos 
Estados e do Distrito Federal. Ela autorizou a União a reescalonar as dívidas contempladas nas medidas 
provisórias nº. 1.514/95 e 1.560/96, que na prática estas dívidas só foram efetivamente refinanciadas com a 
promulgação desta lei. Os acordos foram individualizados, respeitando as especificidades econômicas e a 
situação fiscal e financeira de cada estado, porém constam regras comuns para todos eles. A Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) ficou responsável pelo gerenciamento do programa e passou a  enviar missões para a 
revisão das metas, compromissos e ações relativos ao período de três anos. 
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instrumento indutor da reforma dos estados, sobretudo no tocante as suas relações financeiras 

intragovernamentais27. 

Para tanto, a União reescalonou a dívida passível de renegociação em 360 

parcelas mensais28, calculadas pela tabela Price, com incidência da taxa de juros mínima de 

6% a.a. sobre o saldo devedor e atualização monetária, mensalmente, com base na variação do 

Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). As garantias deste acordo foram a vinculação das receitas próprias e as do 

Fundo de Participação dos Estados (FPE). “O governo federal, em caso de inadimplência, é 

autorizado a sacar as importâncias exigidas para atender os acordos firmados diretamente das 

contas bancárias centralizadoras da arrecadação dos estados” (LOPREATO, 2000, p. 29-30).    

Estabeleceu-se, também, limite máximo de comprometimento da receita líquida 

real (RLR) mensal estadual com o pagamento das obrigações correspondentes ao serviço da 

dívida refinanciada29, que deve considerar as obrigações dos serviços de outras dívidas já 

refinanciadas junto à União. Contudo, caso estas obrigações excedessem esse percentual 

previsto contratualmente, o resíduo seria postergado, incidindo sobre ele os encargos 

financeiros dos contratos de refinanciamento e no momento em que o serviço da dívida 

comprometesse valor inferior ao percentual estabelecido, este resíduo seria pago. 

Além disso, o programa criou uma conta gráfica para o registro da venda dos bens 

entregues pelos estados e, também, condicionou o pagamento de 20% à vista do montante 

total da dívida passível de renegociação a taxas de juros mais baixas, conforme mostra 

Lopreato (2000, p. 30): 

A incidência de taxas de juros mais baixa está condicionada ao pagamento 
de 20% da dívida à vista. Os recursos (...) originam-se (...) da venda de 

                                                 
27  Para esta discussão ver Lopreato (2000). 
28  Caso ao término do contrato exista resíduo do saldo devedor, este deverá ser parcelado em 120 meses 
com as mesmas condições da dívida principal.  
29  São deduzidos deste limite os seguintes serviços de obrigações: 

i.  Dívidas refinanciadas com base na Lei nº. 7.976, de 20/12/89; 
ii.  Dívida externa contratada até 30/09/91; 

iii.  Dívidas refinanciadas com base no Art. 58 da Lei nº. 8.212, de 24/07/91, e na Lei nº. 8.620, de 
05/01/93; 

iv.  Dívidas parceladas junto ao FGTS, cuja formalização tenha ocorrido até 31/03/96; 
v.  Comissão do agente, incidente sobre o pagamento da prestação decorrente da Lei nº. 8.727, de 

05/11/93; 
vi.  Dívida relativa ao crédito imobiliário refinanciado ao amparo da Lei nº. 8.727, de 05/11/93, e 

efetivamente assumido pelo estado, deduzidas as receitas auferidas com essas operações. § 1º. Poderão, 
ainda, ser deduzidos as despesas referentes a principal, juros e demais encargos das operações 
decorrentes da Lei nº. 8.727, de 1993, realizadas no mês, excetuada comissão do agente; 

vii.  Dívidas de que tratam os incisos I e II, de entidades da Administração Indireta, que sejam 
formalmente assumidas pelo Estado até 31/12/97; 

viii.  Dívidas de instituições financeiras estaduais para com o Banco Central do Brasil, que sejam 
formalmente assumidas pelo Estado até 15/07/98.  
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patrimônio estadual. (...) os estados devem transferir à União ativos 
privatizáveis, aceitos pelo BNDES, de valor correspondente a percentuais 
mínimos das dívidas refinanciadas, conforme discriminados nos contratos. 
Este valor é registrado – definida uma data de corte -  como obrigação dos 
estados numa conta gráfica no Tesouro Nacional. Os ativos oferecidos pelos 
estados recebem um valor provisório definido por avaliação prévia e são 
incorporados ao Programa Nacional de Desestatização. O valor apurado na 
venda desses ativos servem para quitar o débito registrado na conta gráfica. 
Se houver diferença, os estados são obrigados a quitar o saldo à vista ou 
entregar novos bens, aceitos pelo BNDES, para privatização. Caso não 
ocorra esta alternativa, os estados são penalizados. O saldo da conta gráfica é 
incorporado ao refinanciamento, más a parcela correspondente a um 
múltiplo desta diferença é refinanciada pelo custo médio de captação da 
dívida mobiliária interna do governo federal e não pelas condições de juros e 
correção monetária estabelecida nos acordos.  
  

O programa de ajuste fiscal também criou metas30 ou compromissos quanto a: 

 Dívida financeira em relação à receita líquida real (RLR)31; 

 Resultado primário32; 

 Despesas com funcionalismo público; 

 Arrecadação de receitas próprias; 

 Privatização, permissão ou concessão de serviços públicos e reforma administrativa e 

patrimonial; 

 Despesas de investimento em relação à receita líquida real (RLR). 

Por último, constam penalidades quando as cláusulas do contrato forem 

descumpridas. Neste caso, os encargos financeiros que são de 1% a.a serão substituídos pelo 

custo médio de captação da dívida mobiliária federal interna e o limite de comprometimento 

da receita líquida real (RLR) será, também, ampliado. 

Nestes termos, foram firmados os acordos entre a União e os estados e Distrito 

Federal, conforme segue tabela 6. 

Esta tabela mostra os valores da dívida atualizada para dezembro de 2004, o prazo 

do refinanciamento, o percentual de comprometimento da receita líquida real com o 

pagamento da dívida e a taxa de juros, utilizada na atualização monetária. 

 

 

 

 

                                                 
30  Estas metas serão objeto de estudo no próximo capítulo, que trata da dívida pública do Rio Grande do 
Norte no contexto do referido programa de ajuste fiscal. 
31  Para o conceito de receita líquida real ver primeiro capítulo desta pesquisa. 
32  O resultado primário é a diferença entre as receitas e as despesas não financeiras. 

  



 43

TABELA 6 – Condições dos Contratos Firmados no Âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação 
                  e ao Ajuste Fiscal dos Estados  

                                                                                       (Em R$ mil de dezembro/2004) 
UFs Assinatura Dívida  Conta Dívida Prazo % compro- IGP-DI+ 

 do contrato renegociada gráfica 20% assumida a nº. anos metimento (% a.a ) 
                
Norte  1.675.758 246.651 1.429.108   
AC 30.04.98 56.772 10.749 46.023 30 12 6,0
AM 11.03.98 354.028 70.806 283.222 30 12 6,0
PA 30.03.98 809.826 77.048 732.777 30 15 7,5
RO 12.02.98 433.752 84.159 349.593 30 15 6,0
AP  0 0 0    
RR 25.03.98 21.380 3.889 17.493 30 12 6,0
TO  0 0 0    
Nordeste  9.488.032 1.200.121 8.287.904    
MA 22.01.98 722.046 139.792 582.254 30 13 6,0
PI 20.01.98 740.791 142.167 598.622 15 13 6,0
CE 17.10.97 423.374 77.828 345.546 15 12 6,0
RN 26.11.97 222.966 34.369 188.594 15 11,5 a 13 6,0
PB 31.03.98 785.686 33.478 752.208 30 11 a 13 6,0
PE 23.12.97 494.075 95.149 398.925 30 12 6,0
AL 29.06.98 1.994.955 0 1.994.955 30 15 7,5
SE 27.11.97 1.183.914 125.450 1.058.464 30 11,5 a 13 6,0
BA 01.12.97 2.920.225 551.888 2.368.336 30 11,5 a 13 6,0
Sudeste  230.940.820 26.557.851 204.382.967    
MG 18.02.98 34.911.279 2.871.664 32.039.614 30 6,79 a 13 7,5
ES 24.03.98 1.268.269 80.556 1.187.713 30 13 6,0
RJ 29.10.99 37.561.372 4.132.078 33.429.294 30 12 a 13 6,0
SP 22.05.97 157.199.900 19.473.553 137.726.346 30 8,86 a 13 6,0
Sul  33.913.874 4.451.970 29.461.904    
PR 31.03.98 1.533.961 272.800 1.261.159 30 12 a 13 6,0
SC 31.03.98 4.579.952 787.968 3.791.986 30 12 a 13 6,0
RS 15.04.98 27.799.961 3.391.202 24.408.759 30 12 a 13 6,0
Centro-Oeste  11.531.191 1.699.098 9.832.096    
MT 11.07.97 2.503.167 484.638 2.018.530 30 15 6,0
MS 30.03.98 3.647.192 245.424 3.401.768 30 14 a 15 6,0
GO 25.03.98 3.954.372 686.259 3.268.115 30 13 a 15 6,0
DF 29.07.99 1.426.460 282.777 1.143.683 30 13 6,0
Total  287.549.675 34.155.691 253.393.979      

Fonte: Mora (2002); Santos (2003) e Lopreato (2000). 
Elaboração Própria 
Notas: a Dívida assumida é igual a dívida renegociada menos a conta gráfica. 

 

A maior parte da dívida foi renegociada pelo prazo de 30 anos, com taxa de juros 

de 6% a.a mais IGP-DI e percentual de comprometimento da receita líquida real com o 

pagamento da dívida assumida variando em torno de 13%.  

Contudo, alguns estados refinanciaram suas dívidas com taxas de juros maiores, 

como foi o caso dos estados do Pará, Alagoas e Minas Gerais. Estes dois primeiros estados 

juntamente com Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal se 
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dispuseram a comprometer os maiores percentuais da receita líquida real com o pagamento da 

dívida. Os estados do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte renegociaram suas dívidas com os 

menores prazos. 

Ademais, constata-se que as regiões sudeste e sul representam juntas 92% do 

percentual da dívida assumida pela União, como se pode ver no gráfico 3. 

1%3%

80%

12%
4%

Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

GRÁFICO 3 - Percentual da Dívida Assumida por Região 
Fonte: tabela 6 

 

Mais especificamente, o refinanciamento se concentrou, basicamente, na assunção 

das dívidas mobiliárias e nos estados mais desenvolvidos (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul), donos da maior parte da dívida mobiliária e, por isso, tornaram-

se os grandes beneficiários, representando cerca de 90% da dívida assumida. São Paulo foi 

contemplado com R$ 137 bilhões, correspondendo a 54% do conjunto total da dívida 

assumida pela União. 

Essa concentração do refinanciamento nos estados mais desenvolvidos reflete, 

portanto, o poder econômico que estes têm, bem como a facilidade de ampliarem o nível de 

endividamento. Entretanto, todos os estados com grave situação fiscal e financeira se 

beneficiaram do refinanciamento, embora com impactos diferentes em suas finanças.  
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4. A DÍVIDA PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

O objetivo deste capítulo é analisar a dívida pública do Rio Grande do Norte no 

contexto do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no período 

de 1995 a 2004.  

O Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados surgiu da 

experiência do governo federal em renegociações de dívidas executadas em anos anteriores. O 

diagnóstico daquelas renegociações revelou que elas representaram soluções paliativas, já que 

não haviam criado bases estruturais para a sustentabilidade da dívida pública estadual a médio 

e longo prazo, nem evitado a deterioração das finanças públicas estaduais no final da década 

de 1980 e início de 1990. 

A finalidade do Programa foi equacionar a questão do endividamento público 

estadual, criando condições para a sustentabilidade da dívida pública no médio e longo prazo. 

Para isto, estabeleceu metas e compromissos que sinalizaram aos governos subnacionais o 

caminho para a disciplina fiscal. 

O programa de ajuste fiscal do Estado do Rio Grande do Norte se processou 

dentro de uma concepção dinâmica de sustentabilidade da dívida estadual, com a definição de 

estratégias de reforma do estado, entre as quais se incluíram a reestruturação administrativa e 

patrimonial e a geração de resultado fiscal positivo, capaz de compatibilizar a equação entre a 

capacidade de pagamento e o serviço da dívida estadual a médio e longo prazo. 

Contudo, a presente pesquisa delimitou a análise do programa de ajuste fiscal ao 

campo da área fiscal, mostrando as condições do acordo de renegociação e os principais 

indicadores fiscais agregados da receita e despesa do Estado do Rio Grande do Norte, no 

período de 1995 a 2004. 
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4.1. O ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA 

 

 

Nesta seção, mostram-se as condições do acordo de renegociação da dívida 

pública do Rio Grande do Norte, conforme os memorandos de revisão do programa de ajuste 

fiscal disponibilizados pela SEPLAN-RN. 

Após intensas negociações com a União, processou-se o acordo de consolidação e 

refinanciamento da dívida contratual em 26 de novembro de 1997, nos termos da Lei Federal 

nº. 9.496/97 e da Lei Estadual nº. 7.007/97 por meio do contrato nº. 004/97 – STN/ COAFI 

entre a União e o Estado do Rio Grande do Norte33. 

O governo potiguar definiu com o governo federal os objetivos, as metas, a 

estratégia e as ações do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal de Longo Prazo do 

Estado do Rio Grande do Norte (Programa), conforme determina a cláusula décima - sétima 

do Contrato de Confissão, Assunção e Refinanciamento de Dívida (Contrato de 

Refinanciamento)34. 

Este contrato possibilitou ao Rio Grande do Norte refinanciar a dívida originada 

da capitalização e liquidação de obrigações exigíveis de imediato na reabertura do 

BANDERN, Voto CMN nº. 212/92 e Lei Estadual nº. 6.331/92, e do Programa de 

Desligamento Voluntário dos Servidores da Administração Direta, Voto CMN nº. 162/95 

(PRODEVIR), que foram incluídas nos exercícios fiscais de 1997 e 1998.  

Neste contexto, o valor da dívida contratual do Rio Grande do Norte refinanciado 

pela União foi de R$ 72 milhões em 1997, a preços do referido ano, e R$ 43,9 milhões em 

1998, a preços do referido ano, nos termos das leis nº. 9.496/97 e nº. 7.007/97, conforme 

especificado nos Memorandos de Revisão do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 

Ajuste Fiscal, relativo a 1998 e 1999.  

Estas dívidas, portanto, foram renegociadas em 180 parcelas mensais, calculadas 

pela Tabela Price, com incidência da taxa de juros de 6,00% ao ano sobre o saldo devedor e 

atualização monetária, mensalmente, com base na variação do índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.  

Caso ao final do programa exista resíduo do saldo devedor, este deverá ser 

parcelado com as mesmas condições da dívida principal, exceto em relação ao prazo, que será 

                                                 
33  Memorando de Políticas do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal de Longo Prazo do Estado Rio 
Grande do Norte, 1998. 
34  Idem. 
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de 120 meses, contados a partir do vencimento da última parcela deste acordo de 

renegociação. 

Além disso, o Estado aderiu ao Programa de Estímulo à Redução do Setor Público 

Estadual na Atividade Bancária (PROES), cujo agente financeiro federal foi o Banco do 

Brasil e o custo de saneamento do sistema financeiro estadual potiguar foi de R$ 99,29 

milhões, a preços de dezembro de 199735. 

Este saneamento se processou mediante operações de crédito, que foram incluídas 

totalmente no exercício fiscal de 1999 e acordadas com as mesmas condições da renegociação 

amparada na Lei Federal nº. 9.496/97. Exceto em relação ao prazo, que foi em 30 anos, ao 

invés de 15 anos. Isto, portanto, implicou na classificação destas operações de crédito como 

dívidas extralimites. 
TABELA 7 – Resumo das Operações de Crédito do RN junto ao PROES 

                                                                                                                (Em R$ milhões de dezembro/1997) 
ESPECIFICAÇÃO DAS TRANSAÇÕES NO ÂMBITO DA MP 1.612-22 (PROES) Valores em 

milhões de R$ 
Aquisição da carteira de crédito do BANDERN-CI                 (+) 53,60 

Pagamento das obrigações do BDRN junto ao BNDES           (+) 41,69 

Capitalização da agência de fomento                                        (+) 4,00 

Carteira imobiliária do BANDERN junto à CEF                      (- ) 49,00 

Créditos do FCVS da COHAB-RN                                          (- ) 20,00 

Endividamento líquido do RN no âmbito da MP 1.612-22      (=) 30,29 

Fonte: Memorando de revisão do Programa de Ajuste Fiscal, 1998 e 1999 – SEPLAN-RN. 

 

Este endividamento líquido, portanto, representou um acréscimo de R$ 30,29 

milhões, a preços de dezembro de 1997, à dívida pública do Rio Grande do Norte. Porém, 

houve uma redução do estoque da dívida estadual mediante a amortização extraordinária de 

R$ 11,30 milhões, (a preços de dezembro de 1997), que se processou no primeiro semestre de 

1998, referente à conta gráfica. 

Além disso, o governo potiguar se comprometeu a cumprir as metas fiscais, entre 

as quais se destacam a manutenção da relação entre a dívida total e a receita líquida real anual 

(D/RLR) em trajetória decrescente e que, ao término do contrato de refinanciamento, seja esta 

relação igual ou menor do que um. As autorizações do Tesouro Nacional para novos 

empréstimos ficaram condicionadas ao cumprimento desta meta.  

Com esta renegociação, as finanças estaduais do Rio Grande do Norte foram 

contempladas com as seguintes vantagens: 
                                                 
35  Por meio da Medida Provisória 1.612-22 o Tesouro Nacional autorizou o Banco do Brasil S.A a sanear 
o sistema financeiro estadual potiguar. 

  



 48

I. redução do custo financeiro das dívidas; e, 

II. subsídio de R$ 1,8 milhões, a preços de dezembro de 2004, referente à 

diferença entre o montante assumido pela União e o valor refinanciado ao 

Estado na data da efetivação do contrato de refinanciamento (26/11/97); 

Nos memorandos de revisão do programa de ajuste fiscal não há menção ao 

percentual de comprometimento da receita líquida real com o serviço da dívida estadual36. 

Porém, mediante consulta a pesquisas realizadas a nível nacional, observou-se que o 

comprometimento da receita líquida real com o serviço da dívida para o governo do Rio 

Grande do Norte varia de 11,50% a 13,00% e, também, que não há especificação de quais 

anos o percentual será de 11,50 % e quais, de 13,00%. 

 

4.2. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS AGREGADOS DE RECEITA E DESPESA DO RIO 

GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE 1995 A 2004 

 

 

Esta seção analisa o comportamento dos principais indicadores fiscais do Rio 

Grande do Norte, no período em causa37. Para tanto, parte-se da descrição do perfil da dívida 

pública estadual e, em seguida, descreve-se o comportamento dos principais indicadores 

fiscais38. 

A dívida pública do Rio Grande do Norte é constituída basicamente por dívida 

fundada interna e a maior parte do saldo devedor é originada da renegociação efetuada nos 

termos da Lei Federal nº. 8.727/93, conforme gráficos 4 e 5, a seguir apresentados. 

 

                                                 
36  Esta pesquisa não teve acesso ao contrato, pois ele é considerado como sigiloso, portanto, não 
disponível para consulta pública.  
37  Os indicadores fiscais do RN se encontram no apêndice D, deste trabalho. 
38  Nesta seção utilizaram-se os dados contidos no site da Secretaria do Tesouro Nacional, do 
demonstrativo da dívida fundada da administração direta, fornecido pela SUAD e os memorandos da revisão do 
Programa de Ajuste Fiscal, disponibilizado pela Seplan – RN. 
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GRÁFICO 4 – Demonstrativo da Dívida Pública Total do RN – 1995 a 2004. 
Fonte: Apêndice E. 
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GRÁFICO 5 - Demonstrativo dos Saldos Devedores Renegociados do RN – 1995 a 2004. 

Fonte: Apêndice E. 
 

 
Com isto, os pagamentos do saldo devedor se concentraram na renegociação das 

dívidas referentes a esta rubrica, conforme mostra gráfico 6. 
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GRÁFICO 6 – Demonstrativo dos Pagamentos do Saldo Devedor do RN - 1995 a 2004. 
Fonte: Apêndice F. 

 

Neste contexto, apresenta-se o indicador fiscal do grau de endividamento público 

estadual. Esta é uma relação entre a dívida total e a receita corrente líquida, entendendo – se 

que, quanto mais o índice se aproximar de um (1), maior é o endividamento público do 

estado.  
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GRÁFICO 7 - Grau de Endividamento Público do RN – 1995 a 2004. 
Fonte: Apêndice D. 
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O gráfico 7 mostra o grau de endividamento público do Rio Grande do Norte no 

período de 1995 a 2004, com destaque para as oscilações do índice entre os anos de 1998 a 

2002. 

Nesse período, a conjuntura macroeconômica e as ações executadas pelo governo 

potiguar influenciaram o comportamento da dívida pública do estado, conseqüentemente, o 

comportamento deste indicador fiscal.   

A conjuntura macroeconômica foi caracterizada por movimentos de instabilidades 

nos cenários externos e internos, que provocaram a desvalorização cambial e o aumento dos 

índices de preços ao consumidor, particularmente dos índices mais sensíveis às oscilações das 

taxas de câmbio, como o IGP-M e o IGP-DI39. 

O IGP-DI, por exemplo, sofreu variação no período em destaque de 64,81%, 

representando praticamente o dobro do IPCA, que foi de 34,21%. Portanto, uma dívida 

refinanciada em 1997 tendo o IGP-DI como índice de correção, ficou em 2002, 22,80% maior 

do que se a mesma dívida fosse corrigida pelo IPCA (vide anexo B). 

Portanto, a dívida fundada total cresceu a uma taxa média anual de 9,62%, 

passando de R$ 500,3 milhões, em 1995, para R$ 1,177 milhões, em 2004, a preços correntes 

da época. Além disso, ocorreu a assunção de dívidas e a contratação de novas operações de 

crédito. 

Em 1999, o crescimento foi de 36,39% em relação ao mesmo período do ano 

anterior, passando de R$ 650 milhões para R$ 888 milhões, a preços correntes da época. Este 

crescimento foi devido à desvalorização cambial, ao saneamento do sistema financeiro 

estadual e a novas liberações de crédito (PRODETUR, PAPP, FUNDEF E PNAFE). 

Entre os anos de 2000 a 2002, houve a inclusão de débitos junto ao INSS, a 

assunção de precatórios judiciais, de dívidas junto ao PASEP e da carteira imobiliária do IPE 

junto à União. Ademais, o crescimento do saldo devedor foi influenciado pelos índices que 

atualizam os contratos de renegociação junto à União, a desvalorização cambial e liberações 

de novas operações de crédito. Com isso, o estoque do saldo devedor em 2000, R$ 985 

milhões passa para R$ 1,296 milhões em 2002, a preços correntes da época. 

Por outro lado, o governo norte-rio-grandense executou medidas que contribuíram 

para a redução do índice, mediante o aumento do esforço da arrecadação das receitas próprias, 

a criação do Programa de Demissão Voluntária, o convênio junto ao governo federal, no 
                                                 
39   As dívidas dos governos subnacionais renegociadas pela União, na sua grande maioria foram 
corrigidas monetariamente pelos índices de preços ao consumidor, particularmente pelo IGP-M, índice que 
atualiza o saldo devedor da dívida renegociada com base nos termos da Lei Federal nº. 8.727/93 e, também, pelo 
IGP-DI, que corrige o saldo devedor do refinanciamento amparado na Lei Federal nº. 9.496/97. 
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âmbito do PNAFE – Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal dos Estados e a 

privatização da Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN). 

Com isto, mostra-se o comportamento da dívida fundada total e da receita 

corrente líquida, no gráfico 8. 
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GRÁFICO 8 - Demonstrativo da Dívida Fundada Total e da Receita Corrente Líquida do RN – 1995 a 
2004. 
Fonte: Apêndice D. 

 

O gráfico 8 mostra a relação entre a dívida fundada total e a receita corrente 

líquida do RN. Percebe-se que a receita corrente líquida cresceu em todos os anos e no 

período de destaque teve um crescimento médio de 17,11% a.a. Enquanto isso, o estoque da 

dívida fundada total cresceu até 2002 e apresentou uma variação média positiva de 13,17 % 

a.a., no período. 

Outro fator relevante na análise, que contribuiu para a redução do grau de 

endividamento público do RN, no ano de 1998, foi a alienação das ações da Companhia 

Energética do Rio Grande do Norte (COSERN), em dezembro de 1997, que resultou numa 

receita extraordinária líquida de R$ 520,8 milhões, a preços do referido ano. 
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GRÁFICO 9 - Demonstrativo das Receitas: Total, Líquida Real e Corrente Líquida do RN – 1995 a 2004. 
Fonte: Apêndice H. 
 

O gráfico 9 mostra a relação entre as receitas total, líquida real e corrente líquida, 

no período de 1995 a 2004. Percebe-se, portanto, o impacto da alienação das ações da 

COSERN, em 1997, e o aumento da receita corrente líquida acima da receita líquida real a 

partir de 2002, ocasionado pela medida provisória 1.816/99, que excluiu do cálculo da receita 

líquida real o valor bruto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEFE). 

Diante desse quadro, o Estado, ao longo da série analisada, apresentou um baixo 

nível de endividamento, com trajetória decrescente. Ademais, a relação entre a dívida total e a 

receita líquida real é similar à trajetória verificada no grau de endividamento, portanto, 

apresentou uma relação D/ RLR inferior à unidade. 

Outro importante indicador da situação fiscal do estado é a análise da relação 

entre as transferências correntes e a receita corrente líquida. Por transferências correntes, 

entende-se que são as transferências constitucionais e voluntárias recebidas do governo 

federal.  

Esta relação mostra a dependência do estado junto às transferências correntes 

oriundas do governo federal, e quanto mais o indicador se aproximar de 1, maior é a 

dependência do governo estadual em relação a estes recursos.  
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Não existe um percentual ideal para esta relação, porém uma gestão fiscal 

eficiente deve perseguir metas de reduzi-la, via esforços na obtenção de aumento das receitas 

próprias e implantação de projetos de modernização da administração financeira estadual.  

Neste sentido, o Rio Grande do Norte conveniou-se ao PNAFE (Programa 

Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros), instituído pelo 

governo federal e tendo como órgão executor o Ministério da Fazenda. O objetivo deste 

programa é modernizar e fortalecer os órgãos estaduais responsáveis pela gestão fiscal. Com 

isso, o governo do RN implementou o projeto PROMAF/RN (Projeto de Modernização da 

Administração Financeira do Estado do Rio Grande do Norte), cuja coordenação estadual 

ficou vinculada à Secretaria de Tributação. 

Este convênio possibilitou a adoção de um conjunto de medidas que buscaram 

aumentar as receitas próprias e, com isso, reduzir a relação entre as transferências correntes e 

a receita corrente líquida.  

O gráfico 10, abaixo, mostra o comportamento deste indicador fiscal ao longo da 

série histórica analisada. 
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GRÁFICO 10 – Relação entre as Transferências Correntes e a Receita Corrente Líquida do RN – 1995 a 
2004. 
Fonte: Apêndice D. 
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Como pode ser observado, o grau de dependência do governo potiguar em relação 

às transferências correntes, no período em análise, apresentou uma trajetória decrescente, 

comprovando a eficácia das ações realizadas no âmbito do projeto PROMAF/RN e, 

sobretudo, o esforço do aumento de arrecadação das receitas próprias. Contudo, este grau de 

dependência ficou situado em patamares elevados, variando entre 62,00% e 46,00% da receita 

corrente líquida. Isto significa que o Estado demonstrou uma elevada dependência em relação 

a essas transferências.  

Ademais, as receitas tributárias cresceram a uma média de 18,16% a.a, crescendo 

acima do crescimento da receita corrente líquida, com destaque para os anos de 1996, 1999 e 

2000, que apresentaram crescimento médio de 28,61%, 22,89% e 26,95%, respectivamente. 

Por outro lado, as transferências correntes tiveram um crescimento médio de 

14,31% a.a, abaixo da média das receitas tributárias e os anos que se destacaram foram os de 

1996, 1998 e 2004, com crescimento médio de 22,01%, 36,43% e 20,47%, respectivamente. 

Seguindo com os indicadores fiscais, analisa-se agora a relação entre a despesa de 

pessoal e a receita corrente líquida (DP/RCL). Este indicador mostra que quanto mais o índice 

se aproximar de 1, mais o estado estará comprometendo a receita corrente líquida com a folha 

de pagamento estadual e terá, portanto, problemas na alocação das outras despesas, 

conseqüentemente, na situação financeira estadual. 

Na literatura sobre finanças públicas, a rubrica despesa de pessoal é considerada a 

mais rígida dentre as rubricas das despesas. Isto se dá em função do crescimento vegetativo da 

folha de pagamento e, também, porque o Estado necessita dos servidores para executar as 

funções administrativas estaduais e a provisão dos serviços públicos à população. Nesse 

sentido, uma administração ineficiente na folha de pagamento pode ocasionar sérias 

conseqüências futuras para as finanças do Estado.     

A Lei Complementar nº. 82/9540 definiu os limites máximos de comprometimento 

da receita corrente líquida com a folha de pagamento do funcionalismo público, estabelecendo 

o limite máximo de 60% da receita corrente líquida com as despesas de pessoal e encargos 

sociais para a União, os estados e os municípios.  

O gráfico 11, a seguir, apresenta a relação entre a despesa de pessoal e a receita 

corrente líquida do Rio Grande do Norte, no período em causa. Neste período, o Estado 

descumpriu nos quatro primeiros anos as determinações da Lei Complementar nº. 82/95 e, nos 

                                                 
40  Lei Complementar nº. 82, de 27 de março de 1995, que disciplina os limites máximos de despesas com 
a folha de pagamento da União, dos Estados e dos Municípios.  
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anos seguintes, o enquadramento se deu no limite máximo, ou seja, o indicador fiscal ficou 

em patamares próximos aos 60% da receita corrente líquida. 
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GRÁFICO 11 - Relação entre a Despesa de Pessoal e a Receita Corrente Líquida do RN – 1995 a 2004. 
Fonte: Apêndice D. 

 

A despesa de pessoal cresceu a uma taxa anual de 13,68%, com destaque para os 

anos 1996, 2001 e 2002, que apresentaram taxas de crescimento médio de 20,24%, 22,07% e 

32,72%, respectivamente. Em 1998, esta rubrica cresceu em função do reajuste dos salários da 

Polícia Militar do Estado e da implantação do FUNDEF, que estabeleceu limites mínimos de 

gastos com a educação fundamental e com os professores41. Porém, neste ano o Estado ficou 

enquadrado no limite máximo de 60% da RCL. 

Dentre os fatores que contribuíram para o enquadramento desta despesa nos 

termos da lei complementar, menciona-se a reforma administrativa, a extinção e aglomeração 

de sete empresas na DATANORTE, a execução do Programa de Demissão Voluntária e as 

auditorias na folha de pagamento42. 

Além disso, as taxas de crescimento anual da receita corrente líquida foram 

superiores às registradas na rubrica despesa de pessoal, no período. Isto contribuiu, também, 

para a redução dos patamares deste indicador. 
                                                 
41  Memorando de Revisão do Programa de Apoio a Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, 1999. 
42  Memorando de revisão do Programa de Apoio a Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, anexo 1 
- avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional sobre a situação financeira do Estado do Rio Grande do Norte - 
1998. 
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Outro indicador fiscal pertencente às rubricas de despesa é a relação entre as 

outras despesas correntes e a receita corrente líquida (ODC/RCL). Esta relação mede quanto 

de receita disponível é destinado aos gastos com a rubrica outras despesas correntes. Por esta 

rubrica, entendem-se serviços de terceiros e encargos, outros custeios e demais transferências 

correntes. 

O gráfico 12, a seguir, apresenta o comportamento deste indicador em relação ao 

Rio Grande do Norte, no período em causa. Como pode ser observado, o indicador variou 

entre uma mínima de 19% e uma máxima de 40% da RCL, com taxas de crescimento anual de 

23,77%, passando de R$ 124 milhões, em 1995, para R$ 641 milhões em 2004, a preços 

correntes da época.  

Ademais, esta rubrica registrou crescimentos expressivos nos anos de 1996, 1998 

e 2004, com variações de 56,93%, 135,34% e 33,12%, respectivamente. Passando de R$ 124 

milhões, em 1995, para R$ 194 milhões, em 1996; R$ 209 milhões, em 1997, para R$ 492 

milhões, em 1998; e R$ 482 milhões, em 2003, para R$ 641 milhões, em 2004, a preços 

correntes.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004

anos

%

 
GRÁFICO 12 - Relação entre Outras Despesas Correntes e a Receita Corrente Líquida do RN - 1995 a 
2004. 
Fonte: Apêndice D. 

 

Por outro lado, houve um decréscimo expressivo do índice no ano de 2002, que 

variou a uma taxa média negativa de 26,81%, em relação ao mesmo período do ano anterior. 
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O valor despendido passou de R$ 613 milhões, em 2001, para R$ 449 milhões, em 2002, a 

preços correntes. 

A relação entre investimentos43 e receita corrente líquida é um indicador fiscal do 

lado da despesa. Este indicador mede o percentual que o estado investiu em relação à receita 

corrente líquida e, portanto, quanto mais o índice se aproximar de 1, mais o estado estará 

investindo. Na literatura sobre finanças públicas esta rubrica é considerada a menos rígida de 

todas as rubricas do lado da despesa, por isso mesmo, em momentos de contenção fiscal ela é 

a mais sensível a cortes.  

Além disso, os recursos investidos de forma inadequada geram ineficiências na 

alocação dos recursos disponíveis no futuro e, portanto, pesados ônus às finanças públicas. 

Dessa forma, o importante nesta rubrica não é o percentual de gasto, mas a forma como estes 

recursos estão sendo investidos.  

No gráfico 13, a seguir, mostra-se a relação entre os gastos com investimentos e a 

receita corrente líquida do Rio Grande do Norte, no período de análise. Este indicador fiscal 

apresenta grandes oscilações, com destaque para os anos de 1998 e 2003.  
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GRÁFICO 13 - Relação entre Investimentos e Receita Corrente Líquida do RN – 1995 a 2004. 
Fonte: Apêndice D. 

  

Em 1998, o resultado primário do estado foi deficitário em R$ 556 milhões, a 

preços correntes, dos quais R$ 333 milhões decorreram de investimentos arcados com 

                                                 
43  Adota-se o conceito amplo, por isso, somam-se a esta rubrica as inversões financeiras. 
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recursos da privatização da COSERN, que correspondeu a 60% da despesa de investimento, 

do referido ano.  

Ademais, a rubrica investimento variou a taxa média de 30,14% ao ano, com 

crescimentos expressivos nos anos de 1997, 1998 e 2004. Nestes anos, as taxas de 

crescimento registradas foram superiores a 50%, em relação ao mesmo período do ano 

anterior, portanto, eis os percentuais de crescimento: 88,40%, 153,52% e 63,87%, 

respectivamente.   

Entretanto, comparando o valor dos recursos investidos em relação à receita 

corrente líquida, percebe-se que ao longo da série as oscilações ficaram entre uma taxa 

mínima de 6,91% e uma máxima de 40,49%, da receita corrente líquida.   

Ademais, com o fim dos recursos originados da privatização da COSERN, o nível 

de investimento tendeu a decrescer e se acomodar a patamares em torno de 10% da receita 

corrente líquida.  

Outro indicador fiscal importante nesta análise é a relação entre o serviço da 

dívida e a receita corrente líquida. Por serviço da dívida, entende-se o somatório das rubricas 

amortizações, juros e encargos da dívida pública. Excluindo deste serviço as operações de 

crédito, tem-se o serviço da dívida líquido.  

Este indicador, portanto, mostra o percentual que o estado alocou da receita 

corrente líquida para pagar o serviço da dívida e, portanto, quanto mais o índice se aproximar 

de um (1), mais o estado estará utilizando a receita disponível para o pagamento das 

obrigações da dívida pública. 

Por isso, o comportamento deste indicador é resultado de ações realizadas tanto 

do lado da receita como do lado da despesa em anos anteriores, conforme se pode visualizar 

no gráfico 14, que apresenta o indicador serviço da dívida, no conceito bruto e líquido, em 

relação a receita corrente líquida, do Rio Grande do Norte, no período em causa.  
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GRÁFICO 14 – Relação entre o Serviço da Dívida Bruto e Líquido e a Receita Corrente Líquida do RN – 
1995 a 2004. 
Fonte: Apêndice D. 
 

O gráfico 14 mostra a evolução do serviço da dívida bruto líquido até 2004. Estas 

rubricas apresentaram grandes oscilações, sobretudo entre os anos de 1997 e 1999. Em 1997 o 

serviço da dívida bruto variou 236,19% e o líquido 440,72%, em relação ao ano anterior. E 

em 1999, o serviço da dívida líquido apresentou variação negativa de 60,94%, em relação ao 

mesmo período do ano anterior.  

Relacionando estas rubricas com a receita corrente líquida do período, percebe-se 

que o indicador variou entre uma taxa mínima de 5,84% e 21,47% da RCL, para o serviço da 

dívida bruto e para o serviço da dívida líquido, a variação foi de (1,92%) e 10,76% da RCL. 

Neste caso, é oportuno comentar sobre os pagamentos do saldo devedor referentes 

à renegociação amparada na Lei Federal nº. 9.496/97, sobretudo por ser esta integrante do 

programa de ajuste fiscal.   

O pagamento do saldo devedor baseado na Lei Federal nº. 9.496/97, apresentou 

um ponto de inflexão no ano de 1998. Isto se deu em função do pagamento de R$ 11,30 

milhões, a preços de dezembro de 1997, referente à conta gráfica. Entre 1999 e 2002, os 

valores dos pagamentos passaram a ser menores em relação ao ano anterior, em virtude da 

promulgação da Medida Provisória nº. 1.816/99, que introduziu o desconto do valor bruto do 

Fundef na apuração do limite de pagamento do serviço da dívida em relação à receita líquida 

real.  
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Entretanto, embora os pagamentos do saldo devedor tenham aumentado nos anos 

de 2003 e 2004, o estoque de dívida desta rubrica, também, aumentou e cresceu a uma taxa 

média anual 31,99% a. a, passando de R$ 88,11 milhões para R$ 90,22 milhões, a preços da 

época. Dessa forma, o serviço e o estoque da dívida referente a esta rubrica apresentaram no 

período de 1995 a 2004, taxa anual de crescimento médio de 9,70 % e 9,63%, 

respectivamente.  

O gráfico 15, abaixo, resume o comportamento dos indicadores fiscais do estado 

do Rio Grande do Norte ao longo da série analisada. 
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GRÁFICO 15 - Demonstrativo dos Indicadores Fiscais do RN – 1995 a 2004. 
Fonte: Apêndice D. 

 

A maioria dos indicadores fiscais apresentou grandes oscilações entre os anos de 

1997 a 1999, período da concretização do programa de ajuste fiscal. Entretanto, os 

indicadores fiscais transferências correntes versus receita corrente líquida e despesa de 

pessoal versus receita corrente líquida apresentaram pouca variação no período e ficaram 

situados em patamares elevados, acima de 50% da RCL. O primeiro, portanto, demonstrou a 

dependência do estado em relação aos recursos do governo federal e o segundo, o 

comprometimento da receita disponível com os gastos da rubrica despesa de pessoal.  

Disto, conclui-se que o Rio Grande do Norte ao assinar o acordo de renegociação 

já se encontrava numa situação fiscal e financeira confortável, porém o programa de ajuste 

fiscal foi necessário e contribuiu para a melhoria fiscal e financeira do estado, em virtude da 

melhoria dos indicadores fiscais.   

  



 62

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho mostrou a análise do endividamento público do Rio Grande 

do Norte no contexto do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, 

no período de 1995 a 2004. Para tanto, realizou-se uma análise comparativa descritiva da 

evolução dos principais indicadores fiscais do lado da receita e despesa, a partir da qual foram 

elaboradas a síntese retrospectiva e as considerações finais que a seguir são apresentadas. 

Após a introdução e a descrição dos procedimentos metodológicos adotados para 

a realização desta monografia, foi apresentado, no item 2, uma retrospectiva histórica do 

processo de endividamento público dos governos subnacionais. Foram mostradas as bases 

teóricas em que se assentaram as negociações entre a União e os Estados em relação à dívida 

pública estadual, que começou a ser expressiva no período militar (1964-1985), devido às 

medidas de centralização das receitas fiscais e dos recursos financeiros em mãos do governo 

federal.  

Portanto, a dívida pública estadual se desenvolveu como uma ramificação das 

relações intergovernamentais e foi utilizada em alguns momentos pelos governos 

subnacionais como um instrumento a mais do jogo político, para fugir às restrições impostas 

pela União e, em outros, caracterizou-se como um mecanismo de dominação do governo 

central em relação aos estados.  

Formatou-se, assim, um padrão de financiamento dependente do fluxo de recursos 

de terceiros, que no início era composto majoritariamente pelas operações de crédito dos 

agentes financeiros federais. A partir das reformas no mercado de capitais, os governos 

subnacionais puderam contratar crédito junto ao mercado financeiro doméstico e 

internacional.  

Contudo, no início da década de 80 esse padrão de financiamento entra em 

colapso, devido às mudanças nos cenários externo e interno. Foram essas mudanças que 

provocaram a interrupção do fluxo de recursos externos para o país, levando o setor público 

ao epicentro da crise. Além disto, o processo de redemocratização política do país contribuiu 

para alterar as relações financeiras intergovernamentais até então existentes.  

Diante dessa nova realidade, o governo federal necessitou do apoio político da 

base aliada para governar e, conseqüentemente, teve que ceder nos momentos de fraqueza 
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política, em nome da governabilidade. Com isto, os governos subnacionais intensificaram as 

negociações em torno do aumento das receitas fiscais e, também, dos socorros financeiros, 

que se caracterizaram pelo refinanciamento da dívida pública estadual sem a contrapartida de 

um ajuste fiscal nas contas públicas dos respectivos estados.  

Inicialmente, renegociou-se o saldo devedor dos governos subnacionais com 

credores externos, com base na Lei Federal nº. 7.976/89, e, depois, parcelou-se as dívidas 

junto aos agentes financeiros federais, Lei Federal nº. 8.727/93. Apesar da realização destes 

socorros financeiros, os governos subnacionais continuaram reféns do processo de 

deterioração financeira e patrimonial das finanças estaduais. Este processo foi aprofundado 

após a implantação do Plano Real, que eliminou os efeitos inflacionários sobre as finanças 

públicas, particularmente o imposto inflacionário. 

Prosseguindo o estudo, o terceiro capítulo explicitou a evolução do processo de 

renegociação da dívida pública estadual. Esse processo se iniciou com os refinanciamentos 

amparados nas leis federais citadas anteriormente e, também, com as mudanças nas relações 

financeiras intergovernamentais, desencadeadas com o sucesso do plano de estabilização 

monetária, que fortaleceu o governo federal em relação aos governos subnacionais.  

Portanto, com o enfraquecimento político e financeiro, os governadores tiveram 

que ceder e acatar os termos da renegociação, que compuseram o Programa de Apoio à 

Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, sob o amparo da Lei Federal nº. 9.496/97. Este 

programa objetivou compatibilizar a equação entre a capacidade de pagamento e o serviço da 

dívida estadual a médio e longo prazo. Para isto, criou mecanismos de controle global do 

endividamento estadual, mediante o estabelecimento de metas e compromissos quanto à 

dívida financeira, o resultado primário, as despesas com o funcionalismo público, as receitas 

próprias, o serviço da dívida e a reforma patrimonial.  

Objetivando garantir a eficiência das ações relacionadas com o controle das 

finanças públicas foram adotados critérios de avaliação do programa de ajuste fiscal, com o 

envio de técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional para o acompanhamento das metas e 

compromissos.  

Apesar disto, o refinanciamento privilegiou a assunção das dívidas mobiliárias 

nos estados mais desenvolvidos (Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São 

Paulo), sendo que este último absorveu cerca de 54% dos recursos destinados a assunção das 

dívidas, no âmbito do programa de ajuste fiscal.  

Os estados menos desenvolvidos, como o Rio Grande do Norte, também se 

beneficiaram com o programa de ajuste fiscal. Em relação ao governo potiguar, este já havia 
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refinanciado a maior parte de sua dívida nos termos das Leis Federais nº. 7.976/89 e nº. 

8.727,93, que tratam do refinanciamento do saldo devedor dos estados em relação aos 

credores externos e aos agentes de crédito federais, respectivamente.  

Finalmente, no quarto capítulo foram analisados os principais indicadores fiscais 

da receita e despesa do Rio Grande do Norte no contexto do programa de ajuste fiscal, entre 

os anos de 1995 a 2004. Estes indicadores mostraram o comportamento da situação fiscal e 

financeira do estado, para avaliar, em seguida, a eficácia do programa de ajuste fiscal, 

particularmente no que se refere às condições de sustentabilidade da dívida financeira dos 

governos subnacionais a médio e longo prazo, e com isto, solucionar o problema do processo 

de deterioração patrimonial e financeira dos estados.  

Ao longo da série analisada, procurou-se comparar a evolução anual destes 

índices fiscais em relação a receita corrente líquida do estado, no respectivo ano. Ademais, a 

meta básica do programa foi que ao final do contrato de renegociação, o estado tivesse o valor 

de sua dívida financeira total igual a sua receita líquida real anual.  

A relação entre o valor da dívida financeira e a receita líquida real anual, foi 

tomada como a comprovação da eficácia do programa de ajuste fiscal. Neste sentido, foi 

analisado o grau de endividamento público do estado, que apresentou uma trajetória 

decrescente, variando entre uma taxa máxima de 0,80% da RCL e uma mínima de 0,38% da 

RCL, correspondendo aos anos de 1995 e 2004, respectivamente.  

A dívida financeira total cresceu a uma taxa média anual de 9,62%, passando de 

R$ 500 milhões, em 1995, para R$ 1.177 milhões, em 2004, a preços correntes da época. 

Enquanto isto, a receita líquida real e a receita corrente líquida apresentaram, 

respectivamente, taxas anuais de crescimento em torno de 18,56% e 17,43%, com a receita 

total variando de R$ 728 milhões, em 1995, para R$ 3.174 milhões, em 2004, a preços 

correntes.  

As receitas tributárias apresentaram uma variação média positiva de 18,16% ao 

ano, evidenciando que as receitas cresceram o dobro da taxa média anual registrada da dívida 

financeira total, o que contribuiu para a redução do grau de endividamento público do estado. 

Entretanto, tanto do lado da receita como da despesa houve indicadores fiscais que 

apresentaram problemas para se adequarem às metas estabelecidas no programa.  

Do lado da receita, o indicador transferências correntes em relação a receita 

corrente líquida, mediu o grau de dependência do governo estadual em relação aos recursos 

federais e quanto maior esta relação mais dependente é o estado destes recursos. Este 
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indicador se situou em patamares elevados, porém com trajetória decrescente e variou entre 

uma máxima de 0,62% e uma mínima de 0,46% da RCL.  

Do lado da despesa, o indicador fiscal despesa de pessoal em relação à receita 

corrente líquida, mostrou o percentual da receita disponível destinado ao pagamento da folha 

do funcionalismo público. Quanto maior este índice, mais o estado estará comprometendo sua 

receita disponível com os gastos desta rubrica. Portanto, esta rubrica ficou desenquadrada nos 

quatro primeiros anos e nos anos seguintes, o enquadramento se deu mais em função do 

aumento da receita disponível do que da redução desta despesa. Por isto, o índice permaneceu 

próximo aos 60% da RCL, após 1998. Ademais, esta rubrica apresentou variação ao longo da 

série de 13,68% ao ano, com destaque para o ano de 2002, que cresceu 32,72% em relação ao 

mesmo período do ano anterior, passando de R$ 1.005 milhões, em 2001, para R$ 1.334 

milhões, em 2002, a preços correntes.  

Conclui-se então que, apesar do Rio Grande do Norte ter apresentado baixo grau 

de endividamento e renegociado a maior parte de sua dívida nos termos das leis federais nº. 

7.976/89 e nº. 8.727/93, antes da implantação do programa de ajuste fiscal, este programa deu 

uma contribuição positiva para a melhoria fiscal e financeira do estado.  

As ações realizadas no âmbito do programa implicaram em taxas de crescimento 

anual das receitas, particularmente as receitas próprias bem acima das registradas pela dívida 

pública estadual, mantendo a relação da dívida total em relação à receita líquida real inferior a 

1, como também, a rubrica despesa de pessoal, considerada um dos maiores problemas para o 

equilíbrio fiscal do estado, retornou aos patamares determinados pela lei complementar nº. 

82/95, que trata do teto para a despesa de pessoal em relação a receita disponível. Ademais, o 

estado registrou déficits fiscais primários sucessivos e ascendentes, antes da concretização do 

acordo de renegociação. 

Este acordo de renegociação foi formatado para solucionar o problema dos 

desequilíbrios nas finanças estaduais. Contudo, há estados que continuam com este problema, 

sem perspectiva de solucioná-lo no médio e longo prazo. Isto ocorre em virtude da relutância 

da União em alterar os termos do acordo, que implicam na protelação de problemas 

ocasionados das deficiências do programa.  

Por esta razão, examinou-se o debate em relação ao índice que atualiza o saldo 

devedor, desta rubrica, isto é o IGP-DI. Este índice sofreu variação no período estudado bem 

acima do registrado do IPCA, praticamente o dobro e, portanto, os defensores da alteração 

deste termo argumentam que o respectivo índice gera desequilíbrio fiscal. Por isso, lutam com 
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a União para que este índice seja substituído pelo IPCA ou pela TJLP, que apresentam 

variação menor do que o IGP-DI.  

Outro problema que acirrou o debate sobre o programa de ajuste fiscal diz 

respeito aos resíduos do saldo devedor, que estão crescendo em virtude da diferença entre o 

valor a ser pago e o efetivamente pago. Este fato foi ocasionado pelo estabelecimento de 

limites de comprometimento da receita líquida real com o pagamento da dívida. O limite de 

pagamento beneficiou os estados, pois permitiu “sobras de receitas” para serem alocadas em 

outras rubricas de despesa, porém o resíduo está aumentando e a União e os estados não 

chegaram a nenhum acordo sobre o que fazer com este resíduo quando o prazo dos contratos 

terminarem.  

Neste contexto, o programa de ajuste fiscal é um campo fértil para a pesquisa 

econômica, pois apresenta problemas atuais, com implicações nas finanças estaduais e, 

também, na vida cotidiana do cidadão. Portanto, novos estudos deverão ser realizados, com 

construção de cenários sobre o comportamento da dívida pública dos estados e a avaliação da 

eficácia do programa de ajuste fiscal no âmbito dos estados e dos municípios.  
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APÊNDICE A - Execução orçamentária do RN - 1995 a 2004. 
     (Em R$ mil correntes) 

Especificação 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
l-RECEITA TOTAL 728.054 962.365 1.812.317 1.435.258 1.768.627 1.996.410 2.275.304 2.409.032 2.661.200 3.174.686 
RECITAS CORRENTES 718.240 906.758 1.054.380 1.384.539 1.561.943 1.843.281 2.254.488 2.633.974 2.897.949 3.452.325 
 Receita Tributária 313.690 403.430 485.745 545.111 669.907 850.436 978.947 1.187.914 1.376.924 1.626.290 
 Receitas de contribuições - - - - - - - 85.192 97.484 108.175 
   Contribuições Sociais - - - - - - - 85.192 97.484 108.175 
   Contribuições Econômicas - - - - - - - - -  
 Receita Patrimonial - - - - - - 27.878 33.518 45.002 30.488 
 Receita Agropecuária - - - - - - - 2.320 448 852 
 Receita Industrial - - - - - - - 1.888 2.769 3.930 
 Receitas de Serviços - - - - - - 34.133 18.291 33.675 32.502 
 Transf. Correntes 389.449 475.166 531.353 724.931 830.424 928.691 1.108.977 1.189.975 1.181.518 1.423.360 
   Transf. Intergovernamental 322.626 364.980 409.619 456.241 505.304 598.789 937.003 1.116.934 1.158.155 1.359.176 
   Demais Transf. Correntes 66.823 110.186 121.734 268.690 325.120 329.902 171.974 73.041 23.363 64.184 
 Outras Receitas Correntes 15.101 28.162 37.282 114.497 61.612 64.154 104.553 114.876 160.129 226.728 
RECEITAS DE CAPITAL 9.814 55.607 757.937 50.719 206.684 153.129 20.816 25.827 35.119 27.331 
 Operações de Crédito - 40.567 98.817 13.026 156.410 20.268 15.106 14.175 4.254 21.033 
 Alienação de Bens 113 2.501 645.077 18.655 - 43.018 - 4.912 21.387 1.515 
 Amortização de Empréstimos - - - - - - - 470 1 1 
 Transf. de Capital - - - - - 89.843 - 6.062 7.925 4.782 
 Outras Receitas de Capital 9.701 12.539 14.043 19.038 50.274 - 5.710 208 1.552 0 
Deduções da Receita Corrente 250.769 271.868 304.970 
ll-DESPESA TOTAL 833.828 1.062.121 1.398.774 1.957.251 1.730.775 1.957.102 2.291.041 2.465.153 2.694.496 3.236.257 
DESPESAS CORRENTES 720.391 933.387 1.099.068 1.410.592 1.449.284 1.601.614 1.932.878 2.157.198 2.415.912 2.833.313 
 Pessoal e Encargos Sociais 494.211 594.242 663.339 732.484 742.525 823.671 1.005.419 1.334.418 1.503.645 1.719.025 
 Juros e Encargos da Dívida 11.773 34.622 95.158 32.905 43.985 50.164 52.234 66.161 67.363 61.416 
 Outras Despesas Correntes (1) 124.074 194.714 209.223 492.385 479.688 502.933 613.930 449.321 482.073 641.736 
 Transf. a Municípios 90.333 109.809 131.348 152.818 183.086 224.846 261.295 307.298 362.831 411.136 
DESPESAS DE CAPITAL 113.437 128.734 299.706 546.659 281.491 355.488 358.163 307.955 278.584 402.944 
 Investimentos (2) 68.948 104.421 196.728 498.739 195.547 296.126 290.664 217.670 175.068 286.891 
 Amortização da Dívida 44.489 24.313 102.978 47.920 85.944 59.362 67.499 90.285 103.516 116.053 
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 
(l-ll) (105.774) (99.756) 413.543    

      
(521.993) 37.852 39.308 (15.737) (56.121) (33.296) (61.571)

RESULTADO PRIMÁRIO (55.123) (86.017) (136.889) (556.531) (3.998) 65.615 59.254 53.319 70.368 66.727
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - Balanço dos Estados - 1995 a2004.         
(1) Exclui as transferências aos municípios, que são computados separadamente.       
(2) Em sentido amplo, incluindo as inversões financeiras.         
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APÊNDICE B - Demonstrativo do cálculo da  receita líquida real do RN - 1995 a 2004.     

 
         (Em R$ mil correntes) 
Especificação 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Receita total 728.054 962.365 1.812.317 1.435.258 1.768.627 1.996.410 2.275.304 2.409.032 2.661.200 3.174.686 
Operações de crédito              (-) 0 40.567 98.817 13.026 156.410 20.268 15.106 14.175 4.254 21.033 
Alienação de bens                   (-) 113 2.501 645.077 18.655 0 43.018 0 4.912 21.387 1.515 
Transf de capital                     (-) 0 0 0 0 0 89.844 0 6.062 7.925 4.782 
Outras rec de capital               (-) 9.701 12.539 14.043 19.038 50.274 0 5.710 208 1.552 0 
Transf ao Fundefe                   (-) 0 0 0 0 0 0 148.087 250.769 271.868 304.970 
Transf ao Municípios              (-) 90.333 109.809 131.348 152.818 183.086 224.846 261.295 307.298 362.831 411.136 
Receita líquida real RLR     (=) 637.721 811.989 1.582.152 1.269.414 1.429.131 1.751.296 1.998.903 2.087.559 2.294.115 2.742.517 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - Balanço dos Estados - 1995 a 2004.      
 

 
 
APÊNDICE C - Demonstrativo do cálculo da receita corrente líquida do RN - 1995 a 2004.     

 
                  (Em R$ mil correntes) 

Especificação 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Receita corrente 718.240 906.758 1.054.380 1.384.539 1.561.943 1.843.281 2.254.488 2.633.974 2.897.949 3.452.325 
Transf aos municipios   (-) 90.333 109.809 131.348 152.818 183.086 224.846 261.295 307.298 362.831 411.136 
Receita corrente líquida RCL (=) 627.907 796.949 923.032 1.231.721 1.378.857 1.618.435 1.993.193 2.326.676 2.535.118 3.041.189 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - Balanço dos Estados - 1995 a 2004.       
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APÊNDICE D - Demonstrativo dos indicadores fiscais do RN - 1995 a 2004.      

  
                  (Em % da RCL) 

ESPECIFICAÇÃO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Grau de endividamento Dívida total/RCL 79,68 65,77 69,1 52,88 64,43 60,85 54,22 55,69 47,24 38,73 

Transf correntes/RCL 62,02 59,62 57,57 58,86 60,23 57,38 55,64 51,14 46,61  46,80  
Resultado orçamentário/RCL (16,85) (12,52) 44,80 (42,38) 2,75 2,43 (0,79) (2,41) (1,31) (2,02) 
Pessoal/RCL  

  
78,71 74,56 71,87 59,47 53,85 50,89 50,44 57,35 59,31 56,52

ODC/RCL 19,76 24,56 22,84 40,54 34,83 31,76 30,80 19,31 20,56 21,10
Serviço da dívida bruto/RCL 8,96 7,40 21,47 6,56 9,42 6,77 6,01 6,72 6,74 5,84 
Serviço da dívida líquido/RCL 8,96 2,30 10,76 5,50 (1,92) 5,52 5,25 6,11 6,57  5,14  
Investimentos/RCL 10,98 13,10 21,31 40,49 14,18 18,30 14,58 9,36 6,91  9,43  
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - Balanço dos Estados - 1995 a 2004.       
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APÊNDICE E - Demonstrativo do saldo devedor da administração direta - 1995 a 2004. 
                  (Em R$ correntes) 

           1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Discriminação

  
           

          
S devedor S. devedor S devedor S devedor S devedor S devedor S devedor S devedor S devedor S devedor
dezembro dezembro dezembro dezembro dezembro dezembro dezembro dezembro dezembro dezembro

1. Dívida fundada total 500.340.829 524.121.341 637.769.321 651.386.938 888.421.202 984.779.064 1.080.802.946 1.295.829.563 1.197.481.387 1.177.955.495 
1.1 Dívida fundada interna 500.340.829 524.121.341 637.769.321 640.354.400 868.827.350 949.350.465 1.033.899.907 1.219.331.066 1.137.763.717 1.113.424.387 
1.1.1. Contratual 500.340.829 524.121.341 637.769.321 640.354.400 868.827.350 949.350.465 1.033.899.907 1.219.331.066 1.137.763.717 1.113.424.387 
      - União 500.340.829 524.121.341 637.769.321 640.354.400 868.827.350 949.350.465 1.033.899.907 1.219.331.066 1.137.763.717 1.113.424.387 

 Lei 7.976/89 (Rolagem) 76.023.259 75.940.751 75.671.287 74.836.938 87.338.792 82.452.188 81.071.955 92.867.644 71.507.983 56.369.422 
 

  
  

     
       

 
  

        
  

 
    

  

    
        

    
      

    
   

          
  

Lei 8.727/93 (Rolagem) 373.901.238
 

391.412.440
 

407.139.533
 

416.753.625
 

436.183.544
 

432.831.563
 

429.849.887 439.104.040 439.700.068 429.530.272 
Lei 8.727/93 (Rolagem IPE) 30.842.237 29.806.780 29.350.954 27.871.344
Lei 9.496/97 (Rolagem)   57.469.565

 
44.257.746

 
70.115.536 72.999.028 76.254.421 86.773.309 88.113.825 90.220.726

Lei 9.846/99 (FUNDEF) 40.804.110 48.002.882 56.367.050 49.188.418 43.339.533 35.134.584
MP 1.654-23 (BANDERN)

 
111.114.264 125.289.627

 
137.183.624

 
166.074.679

 
179.579.944

 
197.980.448

 BEA (Res. 20/91 SF) 3.933.444 3.928.112 3.401.350 2.593.869 1.123.739
DMLP (Res. 98/92 SF) 30.123.767 32.215.695 34.409.170 36.712.131 55.977.635 58.745.151 87.469.230 118.263.058 84.210.814 79.148.455
Voto 212/92 (Reabertura do 
BANDERN) 13.367.415 15.120.824
Voto CMN 206/96 (PNAFE) 

 
   1.267.183 5.111.673 8.699.337 18.820.988

 
37.892.395

 
31.385.850

 
32.719.864

 Voto CMN 215/92 (CEF) 2.991.707
  

662.530
 

463.747 305.622 132.522
 

119.002
 Voto CMN 162/95 (PRODEVIR) 15.838.537 18.205.489

BND (PRODETUR)  424.000 3.430.745 12.016.309 31.391.467 41.820.357 46.688.450 70.303.967 58.144.506 51.454.143
Parc. FGTS após 30/09/91  4.416.989

 
37.062.547

 
31.483.595

 
28.573.121

 
29.006.617 29.170.150 4.292.455 2.728.411 1.701.745 

Parc. INSS após 30/09/91 21.141.464 15.030.751 60.282.898 50.229.109 39.288.823
Precatório Judiciário 28.243.247

 
25.151.164

 
31.362.528 32.664.302 32.664.302

Parcelamento PIS/PASEP 2.882.840
 

1.921.893
 

960.947
 

33.118.896
 

26.808.419
 

 39.340.258
 BNB (PRODETUR 2)

1.2 Dívida fundada externa 
 

11.032.539
 

19.593.852
 

35.428.599
 

46.903.038
 

76.498.497
 

59.717.670
 

 64.531.108
 1.2.1. Contratual

PCPR-BIRD 4.260.390 19.950.628
PAPP-BIRD       11.032.539 19.593.852 35.428.599 46.903.038 76.498.497 55.457.280 44.580.480
Fonte: Subcoordenadoria de Administração e Obrigações da Dívida Pública (SUAD-RN) – 2004. 
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APÊNDICE F - Demonstrativo dos pagamentos da dívida fundada da administração direta - 1995 a 2004. 
                  (Em R$ correntes) 

           1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Discriminação

  
      

          
Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento

jan/dez Jan/dez jan/dez jan/dez jan/dez jan/dez jan/dez jan/dez jan/dez jan/dez
1. Dívida fundada total 53.979.528 51.491.860 65.335.590 88.902.792 96.044.921 103.715.482 113.590.993 150.033.050 164.734.135 168.972.443 
1.1 Dívida fundada interna 53.979.528 51.491.860 65.335.590 88.677.269 94.950.892 102.461.282 111.442.152 140.515.266 153.367.378 158.347.065 
1.1.1. Contratual 53.979.528 51.491.860 65.335.590 88.677.269 94.950.892 102.461.282 111.442.152 140.515.266 153.367.378 158.347.065 
      - União 53.979.528 51.491.860 65.335.590 88.677.269 94.950.892 102.461.282 111.442.152 140.515.266 153.367.378 158.347.065 

 Lei 7.976/89 (Rolagem) 11.311.759 12.201.566 12.990.495 13.081.333 16.616.064 16.779.797 17.953.632 17.757.897 15.880.019 15.117.235 
  

   

   

   
    

Lei 8.727/93 (Rolagem) 29.850.231 32.676.282 36.211.493 37.766.601 40.815.520 43.580.702 45.519.382 48.274.493 53.649.930 56.597.616
Lei 8.727/93 (Rolagem IPE)  549.933 3.397.416 3.399.868 3.477.664 
Lei 9.496/97 (Rolagem) 601.500 17.335.494 8.125.689 8.339.168 9.231.406 9.644.209 12.728.968 13.798.813 
Lei 9.846/99 (FUNDEF)  16.570.885 16.856.544 12.954.901 
MP 1.654-23 (BANDERN)  5.804.999 8.987.458 9.915.898 11.031.292 13.794.855 15.009.164 
BEA (Res. 20/91 SF) 454.276 546.026 1.084.329 1.315.686 2.188.375 2.142.355   
DMLP (Res. 98/92 SF) 1.669.389 1.777.445 2.039.731 1.930.860 3.534.613 4.341.805 7.189.389 7.189.182 7.192.422 10.526.559 
Voto 212/92 (Reabertura do BANDERN) 1.767.951 1.267.823    
Voto CMN 206/96 (PNAFE) 208.423 457.662 673.406 940.915 1.543.006 2.141.075 2.944.053 
Voto CMN 215/92 (CEF) 5.108.325 1.605.610 203.164 184.696 178.304 40.892 15.218   
Voto CMN 162/95 (PRODEVIR) 1.548.762 946.856   
BND (PRODETUR) 365.856 693.223 2.615.937 3.725.217 6.279.552 7.301.328 8.287.503 7.455.423 
Parc. FGTS após 30/09/91 3.817.597 1.417.108 9.483.043 13.522.613 12.636.563 6.861.906 5.959.507 5.604.812 3.071.929 1.969.491 
Parc. INSS após 30/09/91  4.609.072 4.795.238 8.529.761 10.053.788 10.940.287 
Precatório Judiciário 3.092.083 420.410
Parcelamento PIS/PASEP 807.217 1.691.484 1.977.166 2.379.504 3.250.574 6.310.477 7.122.156 
BNB (PRODETUR 2)   433.703 
1.2 Dívida fundada externa 225.523 1.094.030 1.254.200 2.148.841 9.517.783 11.366.757 10.625.378
1.2.1. Contratual    
PCPR-BIRD 218.498 325.223
PAPP-BIRD  225.523 1.094.030 1.254.200 2.148.841 9.517.783 11.148.259 10.300.155
Fonte: Subcoordenadoria de Administração e Obrigações da Dívida Pública (SUAD-RN) – 2004. 
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APÊNDICE G - Relação entre a dívida fundada total e a receita líquida real do RN - 1995 a 2004. 
                  (Em R$ mil correntes) 
Especificação 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Dívida total 500.341 524.121 637.769 651.387 888.421 984.779 1.080.803 1.295.830 1.197.481 1.177.955 
Receita líquida real 637.721 811.989 1.582.152 1.269.414 1.429.131 1.751.296 1.998.903 2.087.559 2.294.115 2.742.517 
D/RLR  0,7846 0,6455 0,4031 0,5131 0,6217 0,5623 0,5407 0,6207 0,5220 0,4295
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - Balanço dos Estados - 1995 a 2004.      

 
 
 
 
 

APÊNDICE H - Demonstrativo das receitas total, líquida real e corrente líquida do RN - 1995 a 2004. 
                        (Em R$ mil correntes) 
Especificação  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Receita total 728.054 962.365 1.812.317 1.435.258 1.768.627 1.996.410 2.275.304 2.409.032 2.661.200 3.174.686 
Receita líquida real 637.721 811.989 1.582.152 1.269.414 1.429.131 1.751.296 1.998.903 2.087.559 2.294.115 2.742.517 
Receita corrente líquida 627.907 796.949 923.032 1.231.721 1.378.857 1.618.435 1.993.193 2.326.676 2.535.118 3.041.189 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - Balanço dos Estados - 1995 a 2004.      
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ANEXO A - Cálculo dos fatores de atualização e conversão para Real de acordo com o IGP-DI (Base agosto/94=100) 

            
ANOS MOEDA RAZÃO CONVERSÃ0 IGP/DI IGP/DI CONVERSORES (1) VARIAÇÃO GERAL 

 CORRENTE PARA REAL dezembro Médio Dezembro Médio dez/04 DOS PREÇOS (2) 
1989 Cruzado Novo                        2.750.000 2,782E-04 7,961E-05 0,4272293 1,4245771      1,492922                    3.917.587  
1990 Cruzeiro                        2.750.000 0,0044 0,0023 0,0270988 0,0501607      0,052567                       137.942  
1991 Cruzeiro                        2.750.000 0,0254 0,0116 0,0046708 0,0097454      0,010213                         26.800  
1992 Cruzeiro                        2.750.000 0,3201 0,1270 0,0003713 0,0008929      0,000936                           2.456  
1993 Cruzeiro Real                              2.750 8,9899 2,7988 0,0132204 0,0405202      0,042464                           111,4  
1994 Real                                     1 107,3250 70,1621 3,0453181 4,4450816      4,658338                           4,445  
1995 Real                                     1 123,1870 117,4918 2,6531921 2,6544522      2,781802                           2,654  
1996 Real                                     1 134,6890 130,5275 2,4266181 2,3893527      2,503984                           2,389  
1997 Real                                     1 144,7650 140,8549 2,2577195 2,2141664      2,320393                           2,214  
1998 Real                                     1 147,2310 146,3303 2,2199046 2,1313176      2,233569                           2,131  
1999 Real                                     1 176,6470 162,8938 1,8502367 1,9145991      2,006454                           1,915  
2000 Real                                     1 193,9700 185,3271 1,6849965 1,6828422      1,763578                           1,683  
2001 Real                                     1 214,1410 204,5290 1,5262783 1,5248509      1,598007                           1,525  
2002 Real                                     1 270,6967 232,1498 1,2073986 1,3434266      1,407879                           1,343  
2003 Real                                     1 291,4620 285,0735 1,1213770 1,0940204      1,146507                           1,094  
2004 Real                                     1 326,8388 311,8762 1,0000000 1,0000000      1,047976                           1,000  

FONTE: SANTOS, Darcy F Carvalho dos. Diversos. Disponível em:<http://www.darcyfrancisco.com>. Acesso em: 01 nov 2005. 
NOTA 1:   Os conversores destinam-se às seguintes finalidades:   

Dezembro:  atualizam variávies estoque para dezembro/2004.  
Médio: atualizam  variáveis fluxo para valores médio do ano de 2004..  
Dezembro 2004: Atualizam variáveis fluxo para dezembro/2004.  
A variação geral dos preços mede a variação média dos preços no intervalo de tempo decorrido entre 1970 e 2004. 

NOTA 2 A penúltima coluna é apenas uma curiosidade. Mostra o valor em cada ano de um item que valha hoje R$ 1,00, se não 
houvesse ocorrido nenhuma reforma monetária. Por exemplo em 1994 valeria R$ 4,45,  e em 1970, R$ 8,605 trilhões. 

                   OBSERVAÇÃO: A variação geral toma como base o índice médio, e a inflação, o de dezembro de cada ano.  
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ANEXO B - Relação entre a variação do IGP-DI e o IPCA - 1990 a 2004.  
              

ANO MOEDA IGP-DI IPCA VARIAÇÃO ACUMULADA IGP-DI/ 
        IGP-DI IPCA IPCA 
       

1990 Cruzeiro          0,0023         0,0280                 1,00            1,00         1,00  
1991 Cruzeiro          0,0116         0,1500                 5,15            5,36         0,96  
1992 Cruzeiro          0,1270         1,5600               56,18          55,71         1,01  
1993 Cruzeiro Real 2,798840338      31,5900           1.237,92      1.128,21         1,10  
1994 Real 70,16209406        687,40         31.032,51    24.550,00         1,26  
1995 Real 117,49175     1.141,14         51.966,29    40.755,00         1,28  
1996 Real 130,5275     1.320,96         57.731,97    47.177,14         1,22  
1997 Real 140,8549167     1.412,49         62.299,75    50.446,07         1,23  
1998 Real 146,33025     1.457,62         64.721,48    52.057,86         1,24  
1999 Real 162,89375     1.528,43         72.047,47    54.586,79         1,32  
2000 Real 185,3270833     1.636,10         81.969,67    58.432,14         1,40  
2001 Real 204,529     1.748,01         90.462,63    62.428,93         1,45  
2002 Real 232,149805     1.895,72       102.679,24    67.704,29         1,52  
2003 Real 285,0735     2.174,68       126.087,25    77.667,14         1,62  
2004 Real 311,8762308     2.318,15       137.942,03    82.790,95         1,67  

              
       
Diferença de variação entre IDP-DI e IPCA, entre 1998 e 2004   
             
ÍNDICES   2004 1998 2004/1998 VARIAÇÃO  
IGP-DI         311,876       146,330 2,13132 113,1%  
IPCA      2.318,146    1.457,620 1,59036 59,0%  
RELAÇÃO                     1,34               -     
       
INTERPRETAÇÃO: Um valor realizado em 1998, em 2004,    
estará 34% maior se o índice utilizado for o IGP-DI em vez   
do IPCA.       
Da mesma forma,  se os períodos considerados  forem 1990    
e 2004, a supervalorização será de 67%.    
       
Fonte: SANTOS, Darcy F Carvalho dos. A crise das finanças estaduais:causas e alternativas. 
           Porto Alegre:Age, 2005. 25 p.     
 

  


