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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica política do endividamento público 

brasileiro, tendo em vista a centralização das decisões, referentes a essa matéria, na burocracia 

econômica do poder executivo e, ainda, a ideia de que as ações dessa burocracia seriam 

pautadas por uma autoproclamada racionalidade econômica "apolítica". Para tanto, realizou-

se um estudo de caso da Comissão Parlamentar de Inquérito da dívida pública (2009-2010) no 

qual foram examinadas as disputas que ocorreram entre as "versões" sobre a dívida. 

Considerou-se enquanto versões os posicionamentos em torno do conflito pela legitimidade 

dessa política econômica, estando o estudo centrado em dois elementos: taxa de juros e dívida 

externa. Isto posto, foram contrapostos os posicionamentos dos atores considerados como a 

"burocracia da dívida" com os dos participantes que criticaram a gestão da época e as que a 

precederam, o que tornou possível revelar que estas versões constituíram disputas que 

procuraram não só legitimar certo tipo de gestão, mas produzir políticas a partir dessa 

legitimação.  Assim, os próprios discursos da burocracia, supostamente "apolítica", são 

pensados enquanto instrumentos na luta política, entre interesses conflitantes, pela definição 

da gestão do endividamento público que o país deveria adotar. Dessa forma, as disputas na 

CPI corroboram a importância da dimensão política da dívida e a relevância de análises 

sociopolíticas sobre as finanças públicas e as burocracias econômicas. 

 

Palavras-chave: Política. Economia. Burocracia. Racionalidade econômica. Sociologia 

Econômica. Economia Política. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this dissertation was to analyze the political dynamics of  the Brazilian public 

indebtedness. It is focused in  two central questions: the decision-making process of the 

public deficit is centralized in the executive branch and its economic bureaucracy; and the 

idea that economic bureaucracy's action is based in a non-political economic rationality. For 

this purpose a case study method was employed by examining the Parliamentary Committee 

of Inquiry in charge of the investigation of the public indebtedness (2009-2010) in order to 

explore the narrative conflict over this economic policy. The study compares discourses of the 

members of the economic bureaucracy with the ones  that  criticized the public debt 

management. Additionally, it focuses on two subjects: interest rate and foreign debt. The 

analysis reveals that this conflict was also a dispute between different social representations 

pursuing social legitimacy to define which public debt management was the legitimate one. It 

means that economic bureaucracy, supposedly guided by a non-political rationality, was part 

of the political disputes that happened which in their discourses were used as a tool. The 

findings of this study confirm the relevance of the political dynamics to understand the public 

indebtedness and the importance of the perspective of economic sociology to understand 

public finances and the action of the economic bureaucracy.   

 

Keywords: Politics. Economy. Bureaucracy. Economic rationality. Economic Sociology. 

Political economy. 
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INTRODUÇÃO  

“Faz-se necessária mudança de rumos nas contas públicas, para que o País consiga, com a 

maior brevidade possível, restabelecer a confiança na sustentabilidade dos gastos e da dívida 

pública” (BRASIL, 2016). 

O trecho acima se refere à Proposta de Emenda à Constituição n. 241, de 2016. A 

PEC, que gerou intensos debates contrários e favoráveis pois congela investimentos nas áreas 

sociais, decide sobre o Novo Regime Fiscal ao longo de vinte exercícios financeiros no Brasil 

e é assinada por Henrique de Campos Meirelles e Dyogo Henrique de Oliveira (Ministro da 

Fazenda e Ministro do Planejamento durante o governo de Michel Temer, respectivamente). 

A ênfase que essa PEC dá à necessidade de restabelecer a confiança na sustentabilidade da 

dívida pública é um dos demonstrativos da importância que o tema tem nas definições a 

respeito da política econômica do país. Além disso, só em maio de 2017, dois grandes meios 

de comunicação como Valor Econômico e a Folha de São Paulo publicaram respectivamente 

mais de 50 e 30 matérias
1
, em que o tema da dívida pública é pelo menos citado. Essas 

questões demonstram a atualidade e centralidade do endividamento público na condução das 

políticas econômicas no país. Tendo em vista a crise econômica e política no Brasil, essa 

dissertação é um esforço de pensar a dívida pública do ponto de vista sociopolítico.  

Estudar um fenômeno considerado econômico dessa perspectiva é parte da 

compreensão de que “os fenômenos econômicos são sociais por sua natureza; estão 

enraizados no conjunto ou em parte da estrutura social” (SWEDBERG, 2004, p. 8). Nesse 

sentido, o que pesquisas sociopolíticas demonstram, diferentemente da perspectiva do 

mainstream econômico, que ressalta aspectos “técnicos” como os principais determinantes 

para as definições de medidas econômicas, é que as questões referentes aos interesses 

políticos e o contexto social são determinantes para compreender o endividamento público. 

Dessa forma, a dívida pública brasileira aqui é pensada enquanto inserida no contexto 

neoliberal, no qual o papel dos Estados nacionais é central. No Brasil, ressalta-se como 

característica não só uma dinâmica institucional de centralização das decisões econômicas no 

Poder Executivo e, especialmente, na burocracia econômica, mas também a narrativa de que 

essas decisões estariam pautadas somente em uma racionalidade econômica para justificar as 

políticas adotadas (SANTOS, LOUREIRO, GOMIDE, 2011; KLÜGER, 2015). Isso evidencia 

a importância das relações que se dão dentro do Estado (DINIZ, 2000; MONTEIRO, 2004), 

                                                           
1
 Pesquisa realizada dia 03/06/2017, através do mecanismo de busca por palavra-chave nos sites de ambas as 

revistas. As notícias com a palavra-chave, no caso, dívida pública, são sistematizadas por ordem da data em que 

foram publicadas. 
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sendo a maneira como os dirigentes governamentais se posicionam, as disputas e a dinâmica 

interna dos Estados nacionais relevantes para compreender os contornos da política da dívida 

pública brasileira. 

É por esta via que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Dívida Pública, que 

ocorreu na Câmara dos Deputados entre 2009 e 2010, se tornou um espaço privilegiado de 

análise. Isso porque é possível analisar, por meio dos debates entre os parlamentares e 

convidados a depor, a dinâmica política que envolve a disputa pela legitimidade da gestão do 

endividamento público.  

O objetivo foi fazer um estudo de caso da CPI para analisar como essas questões 

referentes à centralização das decisões na burocracia do executivo e às disputas pela 

legitimação dessa política se deram nesse espaço e o que elas podem revelar. Primeiramente, 

a partir da análise das notas taquigráficas da CPI da Dívida Pública, disponíveis no site oficial 

da Câmara dos deputados, foi realizada análise exploratória das primeiras sete audiências que 

ocorreram e, com base nisso, identificados os temas que geraram disputas na CPI. 

Posteriormente, foram analisados os posicionamentos dos atores a respeito de cada tema (ou 

se não se posicionaram sobre esses). Os participantes da CPI foram classificados a partir de 

sua posição institucional, dessa forma foi possível analisar como se posicionaram os atores 

que estavam no momento da CPI, ou estiveram anteriormente a essa, na administração do 

endividamento público, os quais foram classificados como “burocracia da dívida”. Assim, foi 

possível comparar os posicionamentos dos últimos, com os dos que teceram críticas à gestão 

da época e à dos anos anteriores, estando destacado neste trabalho, o que pôde ser verificado a 

partir dos posicionamentos referentes à dívida externa e à taxa de juros. 

Buscando analisar essas disputas, no primeiro momento, foi feita revisão bibliográfica 

sobre a atuação dos Estados nacionais no neoliberalismo, a relevância da dinâmica interna 

destes e sobre a centralização das decisões no Executivo, bem como da relação entre 

interesses e a gestão do endividamento público no Brasil. No segundo momento, foram 

realizadas análises que permitiram entender o espaço da CPI e as disputas entre os atores 

nesse processo. Nesse sentido, foi feito um estudo a respeito do “dever ser” da dívida pública 

segundo o mainstream econômico e da CPI enquanto parte das lutas políticas. Sendo o 

próprio fato de haver uma CPI sobre o tema o produto de lutas políticas que ocorreram tanto 

no campo institucional, como na sociedade civil, foi analisada a atuação dos deputados no que 

se referiu ao conflito entre política e burocracia. A partir dessa análise, concluiu-se que, 

apesar de ter havido conflito entre parlamentares e a burocracia – e entre os próprios 

parlamentares –, sobressaiu o desinteresse por parte dos primeiros em utilizar de prerrogativas 
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da CPI para investigar as decisões desse setor e recomendar modificações no processo 

decisório através do relatório final. Isso demonstrou ser necessário pensar essa atuação tendo 

em vista as particularidades do sistema político brasileiro e os acordos entre partidos e 

coalizões em torno dessa matéria, o que pode ajudar a explicar não só a atuação dos deputados 

na CPI, mas também em outros espaços políticos. 

Acerca do aspecto de que as decisões da burocracia sobre a política da dívida pública 

seriam somente baseadas em uma racionalidade
2
 econômica “apolítica” foram analisadas as 

disputas referentes às “versões” sobre a dívida pública que apareceram na CPI, contrapondo a 

perspectiva dos representantes e ex-representantes do que foi considerado como a “burocracia 

da dívida” (sendo eles, Secretário do Tesouro Nacional, Presidente do Banco Central e 

Ministro da Fazenda) com a dos convidados e deputados que teceram críticas a essa gestão. 

Foram consideradas enquanto “versões” os diferentes posicionamentos a respeito da gestão do 

endividamento público no momento da Comissão. A partir da análise dessas versões, foi 

possível perceber que o discurso da burocracia da dívida tende a estar voltado para aspectos 

“técnicos” para justificar as medidas econômicas adotadas. Como contraponto, revelam-se 

questionamentos a respeito dos resultados que o modelo seguido pelo país teria e das relações 

de poder que influenciariam a gestão da dívida pública a favor de determinados setores 

sociais. Além disso, a própria questão referente a quais indicadores deveriam ser utilizados 

para contabilizar a dívida pública foi parte de questionamentos do ponto de vista dos 

interesses políticos que os mobilizariam. Assim, o que a análise ressalta é que as narrativas 

sobre a dívida e os critérios para essas decisões não são consensuais, e, sim, parte de 

construções políticas. Dessa forma, o próprio discurso da burocracia, autoproclamada 

“apolítica”, é parte das disputas no jogo político para definir qual modelo econômico deve ser 

implementado. 

Por fim, o que essas análises demonstram é a centralidade do aspecto político nas 

decisões referentes à dívida pública, seja na atuação dos deputados a respeito tema, seja na 

demonstração de como se constroem as diferentes versões sobre essa política.  

                                                           
2
Como afirma Sell (2012, p.159), “as sistematizações propostas pelos comentadores a respeito da visão 

weberiana sobre a racionalidade são heterogêneas e divergem em aspectos cruciais, quanto a sua terminologia, 

conteúdo e, principalmente, significado”. Dessa forma, vale dizer que aqui foi considerado enquanto 

racionalidade o que Bin e Castor (2007) consideraram a partir de Kelberg (1980), sendo um dos tipos de 

racionalidade a formal “que se associa ao cálculo e à resolução de problemas por meio de ações fundamentadas 

em padrões racionais de meio e fim e em regras, leis e regulamentos com caráter universal”(p.36, 2007). Esta, 

segundo esses autores, se associaria ao conceito de organização burocrática: “algumas vantagens técnicas que 

Weber (1982) atribui à administração burocrática, como precisão, clareza, constância, rapidez, redução de 

custos, dentre outras, mostram a dimensão racional, sob o ponto de vista instrumental, que teria esse tipo de 

gestão.”(BIN & CASTOR 2007, p.36-37) 
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            Buscando realizar essa análise, além da introdução e conclusão, esta dissertação está 

dividida em três capítulos, sendo eles: Capítulo 1) Endividamento público: uma perspectiva 

sociopolítica, subdividido em quatro seções: 1.1) Fenômenos econômicos como fenômenos 

políticos, que consiste em apresentar resumidamente a diferença da perspectiva sociológica 

para o mainstream econômico; 1.2) Estado e a dinâmica interna sob o paradigma neoliberal, 

que consiste em analisar o papel dos Estados nacionais e das políticas econômicas no 

neoliberalismo; 1.3) A dívida pública brasileira: uma abordagem sociopolítica, que realiza 

revisão da literatura na ciência política e na sociologia sobre o tema, além de introduzir 

aspectos relacionados a seu histórico institucional; Capítulo 2) A construção metodológica de 

uma sociologia da (CPI da) dívida pública, que se divide em quatro seções a respeito dos 

seguintes aspectos: o discurso do mainstream econômico sobre o endividamento público e a 

complexidade dos indicadores de endividamento; a contextualização da CPI, a apresentação 

dos atores que participaram da Comissão e a atuação dos deputados em relação a 

centralização das decisões no Poder Executivo; Capítulo 3) Dívida Pública na CPI: versões 

em debate está dividido em outras três seções: a primeira introduz como os atores da CPI se 

posicionaram a respeito da gestão do endividamento público e as outras duas seções analisam 

como a disputa entre essas versões se deu entre membros da burocracia da dívida e os que 

teceram críticas a essa política a respeito de dois temas: taxas de juros e dívida externa.  
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1 ENDIVIDAMENTO PÚBLICO: UMA PERSPECTIVA SOCIOPOLÍTICA 

 

Este capítulo apresenta referencial teórico que permite analisar a dívida pública de 

uma perspectiva sociopolítica a partir da literatura que entende as políticas econômicas e, em 

especial, a dívida pública enquanto inseridas em determinado contexto social e em relações de 

poder. Para tanto, está dividido em quatro seções, são elas: 1.1 Fenômenos econômicos como 

fenômenos sociais: essa seção apresenta diferenças entre a abordagem da Sociologia 

Econômica e a do mainstream econômico, chamando a atenção para a relevância da análise 

sociológica dos “fenômenos econômicos”; 1.2 Política, Estado e Neoliberalismo: consiste na 

contextualização do endividamento público tendo em vista o papel dos Estados nacionais e 

das políticas econômicas no neoliberalismo e o aspecto da centralização das decisões na 

burocracia econômica do poder executivo; e 1.3 Revisão da literatura sociopolítica no Brasil, 

que revisa o resultado de pesquisas na sociologia e na ciência política sobre o endividamento 

público.  

 

1.1 Fenômenos econômicos como fenômenos sociais 

 

Segundo Swedberg (2004), a sociologia econômica pode ser definida como a aplicação 

de ideias, conceitos e métodos sociológicos aos fenômenos econômicos, já que se entende que 

esses também são fenômenos sociais. Ainda de acordo com Swedberg (2004, p. 7), a partir de 

Weber(1949), pode-se definir que a sociologia econômica estuda tanto o setor econômico na 

sociedade (“fenômenos econômicos”) como a maneira pela qual esses fenômenos influenciam 

o resto da sociedade (“fenômenos economicamente condicionados”) e o modo pelo qual o 

restante da sociedade os influencia (“fenômenos economicamente relevantes”). Ela aparece 

sobretudo em contraposição ao mainstream econômico que, por outro lado, concebe os atores 

econômicos de forma atomizada e as trocas econômicas como não passíveis de influência do 

contexto social no qual estão inseridas.  

Sobre as diferenças entre o mainstream econômico e a Sociologia Econômica, 

Swedberg e Smelser (1994) afirmam que os sociólogos tendem a dar lugar mais proeminente 

para a dimensão do poder na ação econômica. Weber foi um dos autores que  alertou para 

esse aspecto ressaltando que seria essencial incluir o critério do poder no conceito sociológico 

de ação econômica (SWEDBERG; SMELSER, 1994, p. 5). Karl Marx (2011) também 

ressaltou a relação entre economia e política chamando a atenção para a relação entre 
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distribuição do capital e poder sobre o Estado para compreender como se dá a dominação na 

sociedade capitalista, em contraposição às ideias liberais de mercado autorregulado.
3
 

Um dos motivos da negligência com o aspecto do poder por parte dos economistas 

dar-se-ia por conta da ideia de que a troca econômica acontece entre iguais e de que, na 

tradição da competição perfeita, nenhum dos agentes na troca teria poder de influenciar no 

preço (SWEDBERG; SMELSER, 1994). Se os atores da troca partem de situações de 

igualdade, não há motivos para pensar as condições sociais dessa ação. Ao contrário disso, a 

sociologia vai justamente pensar a ação econômica como parte de determinado contexto 

social, o que faz com que a questão dos grupos sociais e seus interesses se torne fundamental 

para analisar as ações econômicas (SMELSER; SWEBERG, 1994).  

Vale dizer que, apesar das contribuições de autores tais como Bourdieu, Durkheim e 

Simmel para a construção de uma Sociologia Econômica, ainda falta uma sólida 

fundamentação teórica a esta (SWEDBERG, 2004, p. 25). Nesse sentido, esse aporte teórico 

tem sobretudo o objetivo de pensar as ações econômicas, bem como os atores econômicos 

como parte de um contexto social, histórico e institucional específico que é influenciado e 

influencia determinada sociedade. Isso significa identificar os fenômenos econômicos como 

fenômenos sociais, que, apesar de suas especificidades, só podem ser compreendidos a partir 

do contexto social no qual estão inseridos.  

 

1.2 Estado e a dinâmica interna sob o paradigma neoliberal 

 

Tendo em vista o objetivo de analisar as políticas econômicas e, em especial, a dívida 

pública enquanto inseridas no contexto neoliberal, esta seção discute a centralidade do papel 

do Estado e, dessa forma, das políticas econômicas por ele implementadas no neoliberalismo. 

Isso é importante na medida em que a ideia de um Estado desinteressado, por um lado, e de 

um Estado que seria nocivo ao mercado, por outro, esvazia o papel dos Estados nacionais. 

                                                           
3
Apesar da crítica frequente de que Marx considerava as questões econômicas como as únicas determinantes na 

história da luta de classes, a carta de Engels a Bloch ressalta justamente as relações de influência entre economia 

e política em Marx, demonstrando a importância que esses autores davam à dimensão política para compreender 

os processos históricos: “De acordo com a concepção materialista da história, o elemento determinante final na 

história é a produção e reprodução da vida real. Mais do que isso, nem eu nem Marx jamais afirmamos. Assim, 

se alguém distorce isto afirmando que o fator econômico é o único determinante, ele transforma esta proposição 

em algo abstrato, sem sentido e em uma frase vazia. As condições econômicas são a infraestrutura, a base, mas 

vários outros vetores da superestrutura (formas políticas da luta de classes e seus resultados, a saber, 

constituições estabelecidas pela classe vitoriosa após a batalha, etc., formas jurídicas e mesmo os reflexos destas 

lutas nas cabeças dos participantes, como teorias políticas, jurídicas ou filosóficas, concepções religiosas e seus 

posteriores desenvolvimentos em sistemas de dogmas) também exercitam sua influência no curso das lutas 

históricas e, em muitos casos, preponderam na determinação de sua forma.”(ENGELS, 2009, n.p.)  
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Aqui ressaltamos a importância do Estado na dinâmica neoliberal, o que torna relevante 

analisar a dinâmica interna que permite com que as políticas econômicas nacionais tomem 

determinados contornos. 

Primeiro, é importante ressaltar algumas características do capitalismo 

contemporâneo. Segundo François Chesnais (1998), é preciso reconhecer que estaríamos 

diante de um regime de acumulação mundializada sob dominância financeira. Ele seria fruto 

do imperialismo e da desregulamentação financeira, tendo como dois dos seus aspectos 

principais: se estruturar como totalidade sistêmica mundial, ao mesmo tempo diferenciada, 

fortemente hierarquizada e marcada pelo domínio financeiro – sendo dos Estados Unidos da 

América (EUA) de onde partem os principais impulsos;  e o de estar subordinado à 

dominação do capital financeiro – quem comandaria o movimento são as volumosas 

transferências de valor e mais-valia em benefício do capital financeiro alimentado pelos 

dividendos e juros sobre empréstimos (CHESNAIS, 1998). Dentre estes últimos, estariam os 

empréstimos aos governos que geram os serviços de juros da dívida: 

[...] estamos em face de uma economia internacional de valorização de um capital 

que conserva a "forma dinheiro" e que busca engordar (passar de D para D') 

"investindo-se" sob a forma de aplicações em bônus e ações, mas também sob a 

forma de empréstimos internacionais aos governos (ou, como no caso da Ásia, a 

bancos e empresas). Esta economia internacional é orientada para a transferência de 

recursos de determinadas classes e estratos sociais e de determinados países a 

outros, restabelecendo toda a atualidade da noção de "países rentistas" desenvolvida 

pelos teóricos do imperialismo do princípio do século, obviamente Lenin, mas 

também Hobson e Veblen (CHESNAIS, 1998, p. 27).  

 

Dessa forma, a economia mundializada marcada pelo domínio financeiro teria como 

um dos seus principais mecanismos de transferência de recursos os empréstimos feitos aos 

governos por determinadas classes e países. Apesar de a acumulação ser mundializada, a 

importância dos governos nacionais nesse processo implica reconhecer que o que a determina 

não são apenas os aspectos econômicos, mas também políticos, sendo as relações entre 

instituições, agentes econômicos e os Estado nacionais o que a viabiliza. Demonstração disso 

seria que, desde 1973, há uma reestruturação do capitalismo internacional e uma série de 

manobras dos Estados Unidos para manter sua posição hegemônica na economia mundial 

(HARVEY, 2004). Isso só foi possível através da influência daquele sobre instituições 

financeiras internacionais como o FMI (Fundo Monetário Internacional) e também porque os 

países formam uma rede bem integrada num arcabouço de instituições financeiras e 

governamentais (HARVEY, 2004).   

Essa rede e influência permitiram aos EUA controlar a economia internacional e forçar 

a abertura de mercados para fluxo de capital, impondo práticas neoliberais a boa parte do 
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mundo, através de, por exemplo, desvalorizações
4
 e processos de despossessão (HARVEY, 

2004). Esse processo foi caracterizado por Harvey (2004) como acumulação via espoliação:  

                                  O veículo primário da acumulação por espoliação tem sido por conseguinte a abertura 

forçada de mercados em todo o mundo mediante pressões institucionais exercidas 

por meio do FMI e da OMC, apoiados pelo poder dos Estados Unidos (e, em menor 

grau, pela Europa) de negar acesso ao seu próprio mercado interno aos países que se 

recusam a desmantelar suas proteções (HARVEY, 2004, p. 147).  

Ainda segundo Harvey (2004), a forte onda de domínio pelo capital financeiro a partir 

de 1973 teria tido como grande característica o estilo especulativo e predatório, com o avanço 

da doutrina neoliberal no comando da política. Nesse sentido, um dos processos fundamentais 

que envolvem o Estado na acumulação do capital se faz na medida em que capitais excedentes 

gerados em economias regionais não têm emprego lucrativo dentro desse estado. No intuito 

de fazer com que esse capital não se desvalorize, ele se envolve em lutas geopolíticas e, 

quando pode, recorre a práticas imperialistas, permitindo que os processos de construção 

regional ultrapassem as fronteiras do Estado político (HARVEY, 2004). A forma de fazer 

com que esse capital excedente seja investido em outros lugares pode variar, porém, os 

lugares para onde esse excedente é enviado devem poder pagar por ele, sendo um dos 

mecanismos de fazer circular esse capital desvalorizado o endividamento dos Estados 

(HARVEY, 2004).  

O papel dos Estados é fundamental nesse processo já que estes foram agentes das 

privatizações, desregulamentação e liberalização financeira, sendo não exteriores às questões 

econômicas, mas agentes dessas políticas, enquanto impulsionadores da acumulação 

capitalista no sentido de manter a dominação financeira, ou enquanto Estado que torna 

possível a submissão de populações e dos “bens comuns” a essa dominação (HARVEY, 

2004). Ele seria o “mais capaz de orquestrar arranjos institucionais e manipular as forças 

moleculares de acumulação do capital para preservar o padrão de assimetrias nas trocas mais 

vantajoso para os interesses capitalistas dominantes que trabalham nesse âmbito” (HARVEY, 

2004, p. 111). 

                                                           
4 Segundo Harvey (2004), para que esse processo de espoliação ocorra, é preciso uma onda de desvalorização, 

ou seja, ativos são tirados de circulação e desvalorizados para que o capital sobreacumulado possa investir neles. 

Ondas de desvalorização, segundo o autor, são orquestradas pelos Estados Unidos em seu benefício, ao mesmo 

tempo que proclamam o papel de líder nobre que organiza os resgates para a acumulação do capital internacional 

não sair dos trilhos. Assim, podem criar uma onda de desvalorização ou crises em benefício de seu capital 

sobreacumulado que necessita ser investido. Desse modo, crises são orquestradas e administradas para 

“racionalizar” o sistema e beneficiam esses grupos através, por exemplo, dos planos de austeridade, obrigando 

que os países funcionem sob suas regras se quiserem fazer parte do sistema capitalista, ficando subalternos às 

grandes potências (HARVEY, 2004). Por isso, segundo Harvey (2004), a ascensão de uma política internacional 

neoliberal e de privatizações está vinculada a surtos periódicos de desvalorização predatória em alguma parte do 

mundo. 
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Desse modo, é possível afirmar, a partir dessa literatura, que o capitalismo 

contemporâneo estaria marcado pela dominação dos interesses financeiros, dominação esta 

que tem características territoriais, econômicas e políticas e só é possível por conta de um 

conjunto institucional que envolve organismos internacionais como FMI e Estados nacionais, 

sendo seu principal impulsionador o governo dos Estados Unidos. Os Estados nacionais 

seriam agentes ativos desse processo já que podem regulamentar aspectos referentes ao 

sistema financeiro, dívida pública e privatizações.  

Assim, o Estado seria um dos agentes principais no capitalismo contemporâneo. Nesse 

sentido, os aspectos referentes à dinâmica política na arena nacional tomam proeminência. 

Isso é importante na medida em que, segundo Monteiro (2004), o discurso do mainstream 

econômico de “negação da política” teve como principal corolário a redução do debate sobre 

as relações entre Estado e mercado a uma questão quantitativa, sendo quanto menor o Estado, 

melhor para o mercado, tendo em vista a suposta “irracionalidade” política. Ressaltar o papel 

do Estado e assim dos governos nacionais é parte de demonstrar como os aspectos políticos 

são determinantes nas decisões econômicas. Assim, a forma como os Estados nacionais e seus 

dirigentes vão lidar com as questões econômicas também determinam seus contornos, visto 

que “ao contrário do que preconizam as abordagens fundamentalistas, mesmo neste contexto 

de perda relativa de autonomia por parte dos Estados nacionais, o plano interno permanece 

plenamente relevante para a análise” (MONTEIRO, 2004, p. 4). Visando abordar essas 

questões, tratamos a seguir da relação entre Estado e neoliberalismo, uma vez que as políticas 

econômicas aplicadas pelos Estados nacionais têm sido marcadas por políticas referenciadas 

nesse modelo. Vale dizer que as análises sobre neoliberalismo têm diversas divergências a 

respeito de qual seria a concepção correta a respeito dele, por isso, centraremos no que elas 

têm em comum, isto é, na importância do Estado enquanto agente no neoliberalismo. 

Bob Jessop (2016) ressalta que o neoliberalismo não é fruto da ação espontânea das 

forças do mercado, mas criado através de uma longa guerra de posição político-ideológica que 

tem em vista uma legislação específica (como a redução de impostos e a desregulamentação 

financeira), decisões judiciais e lobbying (JESSOP, 2016). Desse modo, ele seria não apenas 

uma prática econômica, mas também um projeto político que depende da luta pelo controle do 

aparato estatal:  

Neoliberalism is a political project that is intended to extend the logic of exchange-

value within the profit-oriented, market-mediated economy and to extend market 

forces and economic calculation into spheres of social life where they were absent 

before (primacy of the economic) but the pursuit of this project depends on 

integrating neo-liberalism not only into accumulation strategies but also into state 
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projects and hegemonic visions, which requires both struggle for hegemony and 

control over the state apparatus (primacy of the political) (JESSOP, 2016, p. 14).  

 

Wacquant (2012, p. 509-510) também chama a atenção para o papel do Estado 

neoliberalismo, apontando ser este um projeto plural, “mas que, todavia, possui um núcleo 

institucional que o torna distinto e reconhecível. Esse núcleo consiste numa articulação entre 

Estado, mercado e cidadania que aparelha o primeiro para impor a marca do segundo à 

terceira”. Ele afirma ainda que este não é um projeto econômico, mas sim político que 

envolve não o desmantelamento do Estado, mas a sua reengenharia, o que se deveria a três 

razões:  

                                             Primeiro, os mercados em toda parte são e sempre foram criações políticas: eles são 

sistemas de trocas baseados no preço, com regras que devem ser estabelecidas e 

arbitradas por autoridades políticas rigorosas e apoiadas em mecanismos legais e 

administrativos amplos, os quais, na era moderna, equivalem a instituições estatais 

(Polanyi [1957] 1971; Fligstein, 1996; Macmillan, 2003). Segundo, como é 

demonstrado pela história social e elaborado pela teoria social corrente, desde Émile 

Durkheim e Marcel Mauss até Karl Polanyi e Marshall Sahlins, relações sociais e 

construtos culturais sustentam necessariamente intercâmbios econômicos, e as 

pessoas negociam normalmente sob as sanções do mercado: o Estado deve, portanto, 

intervir para superar as oposições e controlar as estratégias de evasão. Terceiro, a 

historiografia produzida pelo transnacional Geistkreis10 [The Mind Circle] explicita 

que, desde as suas origens na crise dos anos 1930, o neoliberalismo se empenhou 

não em restaurar o liberalismo do final do século XIX, mas em superar a equivocada 

concepção de Estado deste último (Denord, 2007; Mirowski; Plehwe, 2009). O 

neoliberalismo se origina de uma dupla oposição: por um lado, às soluções 

coletivistas (primeiro socialistas e, depois, keynesianas) para os problemas 

econômicos; e, por outro, à visão minimalista e negativa do “Estado vigilante” do 

liberalismo clássico. Ele almeja reformar e redirecionar o foco do Estado de modo a 

fomentar e apoiar ativamente o mercado como uma criação política em curso 

(WACQUANT, 2012, p. 510). 

 

Dessa forma, para Wacquant (2012), os mercados são criações políticas e as relações 

sociais sustentam os intercâmbios econômicos, sendo necessária a intervenção estatal. Aqui, o 

neoliberalismo não tentou restaurar o liberalismo, mas superar sua concepção de Estado o 

redirecionando com o objetivo de construir politicamente o mercado.   

Segundo Diniz (2000, p. 61), Peter Evans afirma que o World Development Report, 

documento do Banco Mundial (BM) de 1997, adota o ponto de vista de que “Estados capazes 

e ativos constituem elementos-chave em qualquer esforço bem-sucedido para construir 

modernas economias de mercado”, assim, a capacidade de ação do governo, a presença de um 

Estado ativo e eficiente ganhariam realce como condições favoráveis à modernização 

econômica. Dardot e Laval (2016) também chamam a atenção para a singularidade do 

neoliberalismo em relação ao papel dos Estados, estando a crise do liberalismo associada 

justamente a questões de práticas governamentais. Segundo eles, no fim dos anos 1970 e 

início dos anos 1980, o neoliberalismo foi interpretado como uma reabilitação do Laissez-
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faire (liberalismo), porém, o neoliberalismo não seria o retorno do liberalismo, já que a crise 

deste, como afirmaria Foucault, seria uma crise de governamentalidade liberal. Ela seria 

essencialmente de problema prático da intervenção política em matéria econômica e social e 

da justificação doutrinal dessa intervenção, já que a ideia de uma coordenação harmoniosa de 

interesses particulares, ideal do mercado perfeitamente concorrencial, já aparecia longe das 

realidades do novo capitalismo (DARDOT; LAVAL, 2016). 

Dardot e Laval (2016) afirmam ainda que a crise do liberalismo revelou a 

insuficiência do princípio do laissez-faire para a condução dos negócios governamentais. Já o 

neoliberalismo, segundo os autores, admitiria a necessidade da intervenção do Estado, 

rejeitando a passividade governamental, ao mesmo tempo que se opõem a ações que entravem 

o jogo da concorrência entre interesses privados. Um dos aspectos principais dessa virada na 

história do liberalismo moderno teria sido “a teorização de um intervencionismo propriamente 

liberal” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 77).  Assim, o enquadramento jurídico não seria 

postular um acordo espontâneo entre interesses individuais, mas produzir condições ótimas 

para que o jogo de rivalidade satisfaça o interesse coletivo (DARDOT; LAVAL, 2016). No 

Colóquio Walter Lippmann, momento fundador do neoliberalismo, em que participaram 

nomes como Friederich Hayek e Alexander Rustow, ocorreu a primeira tentativa de criação 

de uma internacional neoliberal e nos anos 1980, Ronald Reagan e Margaret Thatcher 

simbolizaram o rompimento com o “welfarismo” da social-democracia (DARDOT; LAVAL, 

2016). A política conservadora e neoliberal apareceu como resposta política à crise econômica 

e social do regime fordista e "foram os Estados e as organizações econômicas mundiais, em 

estreita conivência com os atores privados, que criaram as regras favoráveis a esse rápido 

crescimento das finanças do mercado” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 28). Aqui, o Estado não 

é um “instrumento” que se possa utilizar, é “Estado-estrategista”, como parte interessada, 

sendo uma peça da máquina que se deve combater (DARDOT; LAVAL, 2016). Sobre a 

relação Estado e mercado, os autores afirmam ainda que, ao contrário da ideia de que os 

mercados ditam a política do Estado, o mercado moderno não atua sozinho, mas, na verdade, 

foi sempre amparado pelos Estados que introduziram e universalizaram na economia, na 

sociedade e neles próprios a lógica da concorrência e o modelo de empresa.  

Crouch (2011), da mesma forma, também ressalta os aspectos políticos do 

neoliberalismo e, ao invés de pensar uma oposição entre Estado e mercado para analisar o 

neoliberalismo, salienta a relação entre mercado, Estado e grandes corporações. Segundo ele, 

o neoliberalismo não seria tão devotado ao livre mercado quanto afirma, mas, na verdade, 

estaria baseado na dominação do público pelas grandes corporações. As grandes corporações, 
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conforme afirma Crouch (2011), seriam uma terceira força além dos dois primeiros, e os três 

– Estado, mercado e grandes empresas –  articular-se-iam no que o autor chama de uma 

“acomodação confortável”, o que poderia ser observado na atividade de lobbying e na 

tendência de privatização das atividades governamentais, por exemplo. Além disso, a ideia de 

que os consumidores estariam livres para aceitar ou rejeitar mercadorias, trazendo equilíbrio 

ao mercado, também não poderia funcionar, haja vista que esses consumidores não decidem 

quais produtos estão disponíveis, tendo uma relação passiva com o mercado (CROUCH, 

2011). Essas “giant firms”, segundo o autor, inclusive, teriam duas características: capacidade 

de influenciar o mercado, a partir de suas próprias ações e de sua capacidade organizacional, e 

ter atividade além de uma jurisdição nacional. Assim, elas seriam proativas, formam o 

mercado e usam de sua estrutura organizacional para moldá-lo, o que contraria a ideia de que 

grandes empresas vão procurar inevitavelmente por maior eficiência: “A simetria entre 

comprador e vendedor, que é fundamental para a teoria econômica em geral e para a idéia do 

consumidor soberano em particular, torna-se consideravelmente distorcida quando o vendedor 

molda as preferências do comprador” (CROUCH, 2011, p. 52, tradução livre).
5
 Além disso, 

segundo Crouch (2011) mesmo que o neoliberalismo tenha alertado para as falhas do serviço 

público, seu remédio para elas frequentemente tem como consequência um aumento do poder 

do setor privado contratado. Assim, o neoliberalismo não vê como negativa a influência de 

empresas no Estado, apenas o contrário (CROUCH, 2011). 

Essa literatura chama a atenção para o papel ativo dos Estados no neoliberalismo. Eles 

são centrais na fase marcada pelo neoliberalismo e atuam através, por exemplo, da 

desregulamentação financeira. Dessa forma, a dinâmica política interna dos Estados nacionais 

é relevante para compreender os contornos das políticas econômicas nacionais. Em relação a 

isso, Diniz (2000) destaca a pouca ênfase que a literatura dá às condições de inserção externa 

e à capacidade de negociação de cada governo, já que estas determinam posições mais ou 

menos favoráveis no jogo de poder internacional e que a influência dos atores externos nas 

economias nacionais, assim como as disputas e interesses internos nos países seriam 

determinantes para o desenvolvimento de políticas. Diniz (2000) ressalta que a forma com a 

qual os Estados nacionais decidem operar suas políticas e inclusive os fóruns internacionais 

de negociação revelam que persiste a tensão entre esfera nacional e ordem mundial 

globalizada, o que demonstra a importância de analisar a dinâmica interna.  

                                                           
5
 Tradução para “The symmetry between buyer and seller that is fundamental to economic theory in general and 

to the idea of the sovereign consumer in particular becomes considerably distorted when the seller shapes the 

preferences of the buyer” (CROUCH, 2011, p. 52). 
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Tendo em vista essa dinâmica interna, no que se refere ao Brasil, evidencia-se o papel 

dos tecnocratas e o alto grau de centralização do poder no Executivo como parte da 

explicação para a aplicação das medidas neoliberais (DINIZ, 2000). Nesse contexto, as redes 

de profissionais com competências em dada área política, envolvendo tecnocratas nacionais e 

estrangeiros com prestígio internacional, se tornam fonte de poder aumentando sua 

capacidade de persuasão (DINIZ, 2000). Dentre os profissionais, conforme aponta Diniz 

(2010), os economistas treinados em determinadas universidades seriam a comunidade-chave 

de teor transnacional e tendem a ter grande influência como mentores de reformas e 

programas de estabilização:  

                                      Muitos desses economistas integraram durante algum tempo o staff de agências 

multilaterais, como o FMI e o Banco Mundial, levando para seus países de origem 

orientações afinadas com o pensamento canônico nos círculos internacionais. 

Ademais, o recrutamento para postos de direção, nas agências estatais estratégicas, 

como o Ministério da Fazenda e o Banco Central, tende a subordinar-se a essa rede 

de conexões, já que um trânsito fácil nos círculos financeiros internacionais torna-se 

requisito importante para ascender a tais funções. Dessa forma, abre-se o caminho 

para uma ampla introjeção de valores, formas de pensar e de agir, processo este que 

tolda a percepção de alternativas ao pensamento hegemônico, contribuindo, assim, 

para uma ampla adesão aos paradigmas dominantes no contexto internacional e para 

formas de inserção passiva no mercado mundial. O que importa, porém, ressaltar é 

que esse resultado nada tem de automático, pois é a expressão de uma configuração 

particular de interesses e de forças políticas (DINIZ, 2000, p. 22).  

No Brasil, segundo Diniz (2000), a hegemonia neoliberal se relaciona ao aspecto 

tecnocrático, que afirma a ideia de que essa gestão não dependeria do regime político, sendo a 

centralização do processo decisório no Executivo, sinônimo de eficiência governamental:  

                                             [...] à hegemonia da ideologia neoliberal corresponderia a primazia do paradigma 

tecnocrático, segundo o qual, independentemente do regime político em vigor, 

eficiência governamental seria a expressão de um processo de concentração, 

centralização e fechamento do processo decisório, enquanto eficácia de gestão seria 

reduzida à noção de insulamento burocrático, implicando basicamente a capacidade 

de o Estado isolar-se das pressões políticas e sociais. Em consonância com essa 

forma de pensar, verificou-se a exclusão da participação do Legislativo na  decisões 

relevantes, além da restrição de certos direitos de cidadania, notadamente nas áreas 

trabalhista e social.[...] no Brasil, mediante os decretos-leis e medidas provisórias, 

estas introduzias pela Constituição de 1988, em seu art. 62; enfim, em toda a 

América Latina, os programas de ajuste seguiram o modelo do governo burocrático, 

caracterizado pela tendência ao desequilíbrio institucional no tocante à articulação 

entre os poderes e à baixa efetividade dos mecanismos de controle e de cobrança 

externos (DINIZ, 2000, p. 26). 

Assim, segundo Diniz (2000), a ênfase no poder decisório dos altos escalões 

burocráticos e na supremacia do saber técnico reforçaram o núcleo duro do Estado e a 

centralização dessas decisões no Executivo. Ainda sobre a ideia de supremacia do técnico 

sobre o político, Elisa Klüger (2015) afirma que a desvalorização do político no senso comum 

é um triunfo de neutralização da ação política dos técnicos. Segundo ela, a crença na 

racionalidade da técnica acaba protegendo as escolhas apresentadas como técnicas da crítica, 
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impedindo que as finalidades que movem a ação dos técnicos sejam julgadas em suas 

dimensões políticas. Klüger (2015) realça o que Marcuse afirma em relação a essas técnicas e 

à ciência que, segundo ele, devem ser pensadas como socialmente enraizados:  

                                             As técnicas, argumenta, são dispositivos que trazem gravados em si o projeto sócio-

histórico, a racionalidade político-material e os interesses dominantes da sociedade 

na qual foram gestadas. A razão política estaria, portanto, contida na própria técnica 

e não poderia ser dela desvinculada (KLÜGER, 2015, p. 93).  

Além disso, sobre os economistas, ela aponta que:                                  

                                              Investidos do poder de tomar decisões políticas como se fossem técnicas, de 

empregar ferramentas particulares como se fossem universais e de deslocar aqueles 

cujas orientações políticas não se fazem recobrir pela neutralidade, os economistas 

acumulam poder e espalham-se pelos múltiplos órgãos encarregados da gestão e do 

planejamento econômico (LOUREIRO, 1997, p. 71; LEBARON. 2000, p. 99 apud 

KLÜGER, 2015, p. 94). 

Dessa forma, a ideia de tecnicidade constrói o poder de economistas responsáveis por 

tomar decisões políticas como se fossem neutras. É nesse mesmo sentido que, segundo Diniz 

(2000), teria havido a transformação dos governos eleitos em gestores do ajuste das 

economias nacionais à dinâmica internacional de acordo com parâmetros definidos pelas 

redes transnacionais de especialistas. Assim, “conquistar competitividade no mercado global e 

assegurar o clima de confiabilidade necessário para atrair investidores externos passariam a 

ser as metas prioritárias, descartando-se, mediante os processos políticos assinalados, 

enfoques alternativos ao modelo dominante” (DINIZ, 2000, p. 28).  

Essas ideias podem ser pensadas a partir da concepção de Weber sobre a burocracia, 

que considerava que políticos e burocratas teriam papéis diferentes no Estado. Weber (2007, 

p. 56-57) conceituou a política como o “conjunto de esforços feitos com vistas a participar do 

poder ou a influenciar a divisão do poder, seja entre Estados, seja no interior de um único 

Estado” e  considerou que quando se afirma que uma questão é “política” o que se está 

querendo dizer é que os interesses na divisão, conservação ou transferência do poder são 

fatores essenciais para que se possa esclarecer aquela questão. Os políticos, no caso, seriam os 

responsáveis por tomar as decisões e a burocracia por executá-las segundo essas 

determinações. Assim, no Estado moderno, os seus funcionários não decidiriam sobre a 

política, se dedicando a uma administração imparcial, não podendo “tomar posição”, o que 

seria parte do papel político. A honra daqueles, inclusive, estaria na “capacidade de executar 

conscienciosamente uma ordem” e “executar essa ordem como se ela correspondesse a suas 

próprias convicções” (WEBER, 2007, p. 79). Assim, esses funcionários, dentre eles, a 

burocracia econômica, seriam cargos especializados que seguiriam as determinações políticas 

e deveriam ser controlados pelos políticos.   
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No entanto, Loureiro e Azevedo (2003, p. 48) afirmam que, diferentemente da 

idealização weberiana, “os burocratas, nas democracias contemporâneas, não apenas 

administram, mas participam junto com os políticos do processo de tomada de decisão, 

configurando-se também como policymakers”. Além disso, a existência de uma burocracia 

poderosa e independente colocaria em risco a democracia, na medida em que o poder desses, 

que não tem responsabilidade política perante eleitores, pode se impor sobre o poder das 

urnas. (LOUREIRO & AZEVEDO, 2003, p. 50).  

Especificamente sobre o papel dos economistas, também parte da burocracia, no 

Estado brasileiro, Loureiro (2006, p. 346) afirma que estes não agiriam apenas como 

assessores ou funcionários burocráticos, mas também como dirigentes políticos tendo cargos 

de direção desde o Ministério da Fazenda e Planejamento a órgãos de pesquisa e elaboração, 

além de passar por altos postos nos bancos públicos e comissões internacionais como as de 

negociação da dívida externa. Segundo Loureiro (2006, p. 335), essa participação se 

intensificou a partir do regime militar tendo em vista a centralização da política, a hipertrofia 

do poder executivo e de seus braços de controle econômico e a necessidade de legitimação do 

autoritarismo através da eficiência econômica. De acordo com Loureiro, Santos e Gomide 

(2011, p. 67-68), a ditadura e a gestão tecnocrática da economia legaram ao país um quadro 

caótico em que era impossível qualquer controle eficaz sobre o orçamento público, a política 

monetária e o endividamento do governo e das estatais. Segundo eles, a desorganização das 

finanças públicas brasileiras foi profundamente acentuada pelo caráter autoritário do governo, 

não havendo controle público democrático das decisões altamente insuladas tomadas pela 

tecnocracia econômica.  

No entanto, “se nos períodos autoritários, a gestão macroeconômica se caracterizou 

pela centralização em arenas restritas e fechadas ao controle de outros poderes, este quadro 

não se alterou nos períodos democráticos” (LOUREIRO, 2006, p. 355). Conforme Loureiro 

(2006), as políticas macroeconômicas continuaram após a redemocratização a ser geridas 

pelas equipes econômicas constituídas principalmente por economistas recrutados nas 

universidades ou no mercado financeiro, gozando de ampla autonomia para formular a 

implementar as medidas ou planos econômicos, o que estava ligado também ao sistema de 

presidencialismo brasileiro, haja vista os poderes legislativos do presidente, tendo este 

recursos constitucionais para blindar suas equipes econômicas: 

                                             De fato, as políticas macroeconômicas continuaram após a redemocratização do país 

a serem geridas pelas chamadas equipes econômicas constituídas principalmente por 

economistas recrutados diretamente nas universidades ou no mercado financeiro. 

Estes economistas gozavam de ampla autonomia para formular e implementar as 

medidas ou planos econômicos, através do respaldo pessoal do Presidente da 
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República e não através da articulação com partidos ou outras forças do sistema 

político. Além do legado histórico de autoritarismo, estes traços da gestão 

macroeconômica podem ser remetidos às características do sistema presidencialista 

brasileiro. Como em outros países latino-americanos, o poder executivo no Brasil é 

mais forte do que o legislativo. Esta força deriva dos poderes legislativos do 

Presidente (poder de emitir medidas provisórias), mantidos pela constituição 

democrática de 1988, da fragmentação dos partidos políticos e da fragilidade do 

Congresso, particularmente com relação ao orçamento. Portanto, os presidentes no 

Brasil têm muitos recursos institucionais para “proteger” ou “blindar” suas equipes 

econômicas, mesmo que precisem negociar constantemente apoio no Congresso para 

levar avante sua agenda (Loureiro e Abrucio 2004). Em outras palavras, desprovidos 

de mandato eleitoral e respaldados pela notoriedade acadêmica ou pela credibilidade 

junto aos meios financeiros, os membros da equipe econômica operam com grande 

autonomia frente ao restante do sistema político, especialmente na área monetária e 

fiscal, graças ao apoio do presidente, diretamente ou através do ministro da Fazenda 

(LOUREIRO, 2006, p. 355). 

 

Vale dizer ainda que, segundo Loureiro (2006), esse padrão tecnocrático de decisão 

tem sido justificado por diferentes argumentos tais como a necessidade de desenvolvimento 

da economia, controle da inflação e a necessidade de produzir credibilidade frente a 

investidores estrangeiros. Além disso, o apoio de agências internacionais como FMI e BM é 

outro fator que contribui para a autonomia da equipe econômica, na medida em que 

“partilhando o mesmo credo liberal, os dirigentes econômicos recebem frequentes aprovações 

destes organismos, o que é amplamente divulgado na mídia nacional para reforço e 

legitimidade das políticas adotadas” (LOUREIRO, 2006, p. 356). Porém, Loureiro (2006) 

alerta para o fato de que, mesmo quando as políticas monetárias se orientam para produzir 

credibilidade como as regras de metas de inflação e publicação regular das atas do Copom, 

elas se dirigem mais ao mercado financeiro do que a órgãos governamentais de prestação de 

contas, concluindo que as políticas macroeconômicas no Brasil são desenhadas com graves 

déficits de controle democrático:  “atuando com larga margem de autonomia, os tomadores de 

decisão exercem grande influência sobre o destino de milhões de pessoas, sem adequados 

mecanismos institucionais que os tornem responsáveis politicamente” (LOUREIRO, 2006, p. 

357-358). 

Sobre isso, importa ressaltar que segundo Loureiro e Abrucio (2012, p. 616) “grande 

parte dos autores atuais em Economia vê a política como espaço de irracionalidade, a ação 

estatal como geradora de ineficiências para o mercado e as práticas democráticas como 

obstáculos à eficácia das políticas econômicas”. Assim, segundo eles, o fracasso de medidas 

econômicas seria creditado à política, explicado pelo oportunismo eleitoral dos políticos. O 

debate contemporâneo sobre democracia e desempenho econômico estaria marcado pela 

hegemonia de uma concepção economicista do mundo que vê a política e as práticas 

democráticas como obstáculos ao governo eficiente (LOUREIRO; ABRUCIO, 2012, p. 630). 
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Segundo os autores, a imagem da política como o espaço de irracionalidade e da democracia 

como antagônica à eficiência econômica está bastante enraizada no pensamento econômico do 

século XX e a ideia de que a eficiência econômica e a lógica democrática teriam objetivos 

opostos ou excludentes, remonta ao final do século XIX e à imposição de um padrão de 

cientificidade adotado pela economia naquele momento (LOUREIRO; ABRUCIO, 2012, p. 

617). Eles afirmam que, na percepção de Gunnar Myrdal, a pretensão à cientificidade por 

parte dos economistas levou-os a definir como tarefa da Ciência Econômica a descoberta de 

“leis naturais” e a introduzir implicitamente princípios normativos sob a forma de “conceitos” 

gerais” (LOUREIRO; ABRUCIO, 2012, p. 618). Os autores também chamam a atenção para 

a concepção de Shumpeter, na qual a solução para o governo da economia é a completa 

autonomia ou insulamento dos técnicos “protegendo-os do sistema político e da pressão das 

massas incapazes de discernimento sobre os assuntos públicos” (LOUREIRO; ABRUCIO, 

2012, p. 621). É nesse sentido que se justifica a concentração de poder de decisão na mão dos 

técnicos ou burocratas, sendo necessário o insulamento destes para que as políticas sejam 

corretamente formuladas:  

                                             Segundo a literatura convencional, a abertura das arenas decisórias às pressões de 

eleitores ou às demandas sociais compromete os objetivos estabelecidos para as 

políticas macroeconômicas que, frequentemente, implicam a aplicação de “pílulas 

amargas” à população (elevação de taxas de juros, cortes em gastos públicos, 

redução dos programas sociais etc.). Por essa razão, considera-se necessária a 

concentração de poder de decisão em mão de técnicos ou burocratas que não 

precisam se apresentar em campanhas eleitorais. Ou seja, é necessário o insulamento 

dos policymakers para que as políticas possam ser corretamente formuladas e 

efetivamente implementadas e seus objetivos não sejam deturpados pelo populismo, 

clientelismo e a irresponsabilidade que, nessa visão caracterizam necessariamente 

todos os atores políticos, uma vez que esses dependem do voto popular e do apoio 

de grupos de interesse que sustentam suas campanhas (SANTOS, LOUREIRO, 

GOMIDE, 2011, p.72). 

No entanto, de acordo com Santos, Loureiro e Gomide (2011, p.72), ao contrário dessa 

retórica, o insulamento burocrático não é um processo técnico ou apolítico, e, no caso do 

Banco Central, a política de juros elevados não se explica por meio de uma suposta 

racionalidade econômica, mas por política imposta pelo “poder de fogo” do mercado 

financeiro que impõe a autonomia das autoridades monetárias: 

                                             [...] sua impermeabilidade às pressões que lhe tem permitido praticar política de 

juros elevados há mais de uma década não se explica por uma ideia abstrata “de 

racionalidade econômica”, por uma lógica estritamente técnica e neutra, como 

muitos afirmam. Mas, na verdade, se trata ” de política imposta pelo chamado 

“poder de fogo” do mercado financeiro, que pode constranger os governos que se 

financiam através do endividamento público interno ou externo, impondo-lhes a 

“autonomia” (se não legal, pelo menos, de fato) da autoridade monetária, 

“protegendo-a” contra pressões do restante do sistema político e, portanto, gerando 

credible commitment (SANTOS, LOUREIRO, GOMIDE, 2011, p. 72). 
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Além disso, segundo Olivieri (2011, p. 1417), a politização da burocracia sempre 

ocorre, “pois alguma visão sobre a direção governamental das políticas públicas sempre 

prevalece sobre outras, seja em decorrência da definição autocrática por parte do governante, 

que privilegia alguns grupos em detrimento de outros, seja graças à vitória nas urnas de uma 

corrente”. Elisa Klüger, a partir de Bourdieu, também destaca os aspectos políticos da 

burocracia, segundo ela: 

                                             “Pierre Bourdieu, em La Noblesse d'État, define, seguindo Max Weber, as 

burocracias como estruturas de dominação cuja legitimidade advém da competência 

técnica para a administração racional e, tal qual Weber, destaca o papel dos títulos e 

dos exames no recrutamento para os corpos burocráticos. Todavia, se Weber 

considera que a seleção de especialistas para os cargos burocráticos contribuiria para 

excluir a irracionalidade e os sentimentos da administração pública, aumentando a 

sua eficiência, Bourdieu argumenta que a eleição dessa “classe universal” 

modernizadora não seria imperativamente lógica. [...]A ilusão tecnocrática que 

decorre da atribuição de uma racionalidade técnica aos especialistas contribui, 

ademais, para apagar as marcas sociais de suas tomadas de posição. Informadas 

pelas visões de mundo vigentes nos espaços em que foram socializados, na família, 

na escola, na vida mundana, as tomadas de decisão estão vinculadas, 

necessariamente, à posição por eles ocupada no espaço social, não sendo, portanto, 

universais. A apresentação das decisões dos técnicos como racionais, neutras, 

técnicas e eficazes, ou seja, a conversão de suas crenças e de sua visão de mundo em 

princípios universais, seria, assim, um mecanismo de reforço e legitimação da 

dominação, quer dizer, de reprodução da distribuição desigual de recursos, inclusive 

do próprio poder(Bourdieu, 1989, pp.163-167, pp.555-558)” (KLÜGER, 2015, p. 

92). 

Dessa forma, segundo Klüger (2015), diferentemente do tipo ideal de Weber, em que 

as burocracias seriam estruturas de dominação em que a legitimidade provém de uma 

competência técnica, sendo a seleção destes uma maneira de aumentar a eficiência, Bourdieu 

afirmaria que a apresentação das decisões desses técnicos como racionais e técnicas converte 

suas visões de mundo em princípios universais. 

Finalmente, o Estado sob o paradigma neoliberal não se parece com o Estado 

minimalista do liberalismo, na verdade, ele seria libertador no topo, alavancando recursos e 

expandindo as opções de vida dos detentores de capital econômico e cultural e, ao mesmo 

tempo, é penalizador e restritivo na base quando se trata da desigualdade social 

(WACQUANT, 2012, p. 512). Logo, o debate tem menos a ver com o tamanho do Estado, e 

sim com que interesses os governos estão alinhados. Nesse sentido, a ideia de um Estado que 

deve ser eficiente para auxiliar as falhas do mercado toma proeminência. A literatura chama 

atenção para o papel dos especialistas, especialmente os economistas, ligados a instituições 

tais como o Banco Mundial e o FMI, como agentes fundamentais na elaboração e aplicação 

das agendas nacionais. A ideia de que seus conhecimentos seriam somente técnicos os 

desvincularia de possíveis ligações a determinados setores sociais e esvazia a crítica das 

medidas econômicas enquanto relacionadas a determinados interesses, ao mesmo tempo que 
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justifica a discricionariedade das decisões tomadas por esses atores. Consequentemente, isso 

traz para o centro do debate justamente como essas relações se dão dentro do Estado, 

demonstrando o quanto são determinantes e não apenas determinadas por certa estrutura. 

Dessa forma, a maneira como os dirigentes governamentais e a burocracia se posicionam e a 

dinâmica interna dos Estados nacionais são relevantes para compreender como se dão os 

contornos das políticas econômicas. Por mais que as questões referentes à centralização do 

capital sejam determinantes para analisar a economia internacional, essa dinâmica revela que 

como os Estados e seus agentes se posicionam nessa estrutura, e, dessa forma, suas 

singularidades podem apresentar não só as especificidades históricas do país, bem como 

demonstrar como o contexto nacional está inserido na economia mundializada. Nesse sentido, 

a próxima seção analisa aspectos relacionados à dinâmica política interna do endividamento 

público brasileiro a partir de pesquisas sociopolíticas sobre o tema.  

 

1.3 A dívida pública brasileira, uma abordagem sociopolítica  

 

O objetivo desta seção é apresentar aspectos do endividamento público brasileiro a 

partir do resultado de pesquisas sociopolíticas a respeito da Dívida Pública no Brasil. Para 

tanto, esta seção está dividida em duas subseções, sendo elas: 1.3.1 Um breve histórico 

institucional, que trata de mudanças nos aspectos institucionais em torno do endividamento 

público brasileiro; 1.3.2 Os interesses financeiros e a dívida pública, que revisa a literatura 

sociopolítica sobre o tema. 

 

1.3.1. Uma introdução a partir de breve histórico institucional  

 

Segundo Silva (2009), a história da dívida interna brasileira tem origem no período 

colonial e a da dívida externa remonta aos primeiros anos do Império. Os governantes da 

Colônia já faziam empréstimos nos séculos XVI e XVII, que na época se confundiam com 

seus empréstimos pessoais e, além disso, o tamanho da dívida, sua finalidade e as condições 

de empréstimo eram desconhecidos (SILVA, 2009). Ainda segundo Silva (2009), no Brasil 

Império foi criada a primeira agência de administração da dívida pública, em 20 de dezembro 

de 1825, por D. Pedro I, o qual designou uma comissão a fim de apurar e institucionalizar a 

dívida pública interna, e, com base nessa, foi expedida a lei de 15 de novembro de 1827, que 

permitiu o lançamento dos primeiros títulos da dívida interna. Nesse período, os recursos 
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provenientes da dívida chegaram a ser utilizados para fins privados, tais como pagamento de 

dote e enxoval da princesa de Joinville (SILVA, 2009, p.14) 

Desde então, ocorreram mudanças institucionais na gestão da dívida pública, a 

exemplo do Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), durante a Ditadura Militar, o 

qual introduziu um conjunto de reformas, como a criação de títulos com correção monetária, 

segundo Giambiagi (2016). Nesse cenário, também foi editada a Lei Complementar n. 12, em 

1971, que retirou do Congresso Nacional o poder de legislar em matéria financeira, 

transferindo tal função ao Executivo, de forma que as autoridades monetárias passassem a ter 

flexibilidade e autoridade absolutas na administração da dívida mobiliaria interna, com 

eliminação dos limites a priori delimitados pelo legislativo (GIAMBIAGI, 2016).  

Após a redemocratização, diversos planos econômicos foram implementados, como o 

Plano Cruzado, em fevereiro de 1986, o Plano Bresser, em junho de 1987, o Plano Verão, de 

janeiro de 1989, o Plano Collor I, de março de 1990, o Plano Collor II, de janeiro de 1991, e o 

Plano Real, de junho de 1994 (GIAMABIAGI, 2016) e influenciaram o endividamento 

público. Ademais, em 1986, foram efetuadas reformas, tais como a extinção da Conta 

Movimento
6
 e a criação da Secretaria do Tesouro Nacional

7
 (STN), por meio do Decreto n. 

92.452, de 10/08/1986 (Giambiagi, 2016). A respeito das competências acerca da dívida 

pública, houve transferência da administração dessa para a STN – órgão do Ministério da 

Fazenda – em 1987. Outra modificação ocorreu em 2004, quando houve transferência do 

gerenciamento da Dívida Pública Federal Externa do Banco Central – esse que desempenhava 

“quase totalidade das atribuições relacionadas ao processo de emissão de títulos da dívida 

externa por intermédio de um convênio firmado entre o Ministério da Fazenda e o Banco 

Central” (ROCHA, 2009, p.132) – para o Tesouro Nacional (TN), que a partir de 2005, 

centralizou todas as decisões relacionadas à Dívida Pública Federal (ROCHA, 2009).   

                                                           
6 Segundo Giambiagi (2016), em 29 de março de 1965 foi criada a conta-movimento do BC que tinha o objetivo 

de efetuar o registro dos pagamentos e recebimentos realizados pelo BB por conta dos serviços que trocasse com 

o recém-criado BC. “[...] a conta-movimento, que deveria ter um caráter provisório e existir somente para 

disciplinar uma fase de transição, transformou-se na fonte de recursos para suprir a maioria dos empréstimos e 

financiamentos definidos pelo governo e que estivessem fora do orçamento tradicional” (GIAMBIAGI, 2016, 

p.96).  
7 “A Secretaria do Tesouro Nacional, criada em 10 de março de 1986, por meio do Decreto nº 92.452, veio 

assumir as atribuições da Comissão de Programação Financeira e da Secretaria de Controle Interno do Ministério 

da Fazenda, incorporando também as funções fiscais até então desempenhadas pelo Banco Central e Banco do 

Brasil S/A.  Pertencente à da estrutura do MF, torna-se órgão central do Sistema de Administração Financeira 

Federal e do Sistema de Contabilidade Federal. [...] O desafio do Tesouro era, então, colocar em ordem as contas 

públicas do Brasil. Isso consistiu em substituir, em 1988, a conta Movimento do Governo no Banco do Brasil 

pela Conta Única do Tesouro no Banco Central (Bacen); permitir que a administração e o controle das finanças 

federais ficassem associados à execução financeira das unidades gestoras; unificar os orçamentos, atrelando os 

gastos governamentais à prévia autorização do Congresso Nacional, dentre outros.” (TESOURO NACIONAL) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/1985-1987/D92452.htm
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 No que tange às limitações do Poder Executivo referentes ao endividamento público, 

segundo Giambiagi (2016), a Constituição de 1988 reduziu a margem de manobra das 

autoridades econômicas. Dentre as mudanças estariam: a) “A exigência de que, a partir do 

orçamento de 1988 – antes, portanto, da aprovação da nova Constituição -, todas as despesas 

públicas federais contassem com prévia autorização legislativa” (GIAMBIAGI, 2016, 128) e 

b)  

A transferência da administração da dívida pública para o Ministério da Fazenda e a 

incorporação ao OGU das despesas com o pagamento de juros da dívida pública, 

com a submissão ao Congresso Nacional da aprovação dos limites de 

endividamento; na prática, isso teria representando a extinção dos efeitos da antiga 

Lei Complementar n.12, que permitia ao Banco Central emitir títulos sem qualquer 

consulta ao Tesouro (GIAMBIAGI, 2016, p. 128). 

 Vale dizer ainda que, no Brasil, a legislação da política de endividamento está definida 

com base em cinco instrumentos: 

                                              i) a Constituição Federal do Brasil, que estabelece as diretrizes gerais para a dívida 

pública; ii) a LRF, que define normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal bem como diversos limites para a DPF; iii) a Lei nº 

10.179, de 2001, que dispõe sobre os títulos da dívida pública de responsabilidade 

do Tesouro Nacional; iv) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); e v) a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) (ROCHA, 2009, p. 133). 

Apesar de Giambiagi (2016) destacar o aumento do controle do Legislativo sobre o 

endividamento público após a redemocratização, outros autores (LOUREIRO, 2006; BIN, 

2010) salientam a continuidade da centralização das decisões econômicas no Poder 

Executivo.  Nas próximas seções demonstra-se como pesquisas sociopolíticas têm analisado a 

centralização dessas decisões especificamente em relação à dívida pública e o que 

influenciaria essas decisões.  

 

1.3.2 Os interesses financeiros e a dívida pública   

 

 Pesquisas sociopolíticas sobre o endividamento público ressaltam o aspecto das 

relações de poder enquanto determinante para analisar as decisões a respeito do tema. Elas 

demonstram a influência de grupos econômicos financeiros (MINELLA, 2006) ou grupos de 

interesse financeiro (IANONI, 2017) sobre as decisões a respeito da política da dívida pública 

implementada no Brasil. Segundo essas análises, a proeminência desses interesses pode ser 

identificada tanto na política em si (ex.: taxa de juros elevada), como no fato de as decisões 

referentes a essa política estarem centralizadas no Poder Executivo, além de salientarem os 

aspectos simbólicos dessas relações. 
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Sobre as influências de determinados setores sociais sobre as decisões a respeito do 

endividamento público, Minella (2006; 2014), por exemplo, ao analisar o aspecto dos grupos 

econômicos financeiros e seu poder político e econômico, chama a atenção para a influência 

daqueles sobre o endividamento público. Já Ianoni (2017) explora a hipótese de que o Estado 

brasileiro estaria capturado pelos grupos de interesse financeiro e rentista. A primazia destes 

interesses sobre o Estado é destacada pelos dois autores e se refere à dívida pública porque 

ressaltam ser desse setor os principais detentores dos títulos públicos, além de abordar como 

estes credores se relacionam com o Estado e são beneficiados pela gestão da dívida, 

destacando em especial a política referente às taxas de juros. 

 Em relação ao sistema financeiro, Minella (2006, p. 16-17) afirma que duas das 

tendências do Brasil no século XX são: a) o crescente envolvimento das instituições 

financeiras com operações de títulos e valores mobiliários, onde os títulos da dívida pública 

têm destaque e garantem rentabilidade e liquidez; e b) a permanência de altas taxas de juros 

reais significando transferência de recursos para o sistema financeiro e segmentos sociais 

específicos que se beneficiam ancorados nos títulos da dívida pública.  

A importância da ideia dos grupos econômicos
8
 para esse debate tem a ver com o fato 

de os maiores bancos do país, que também são os principais credores da dívida (MINELLA, 

2006; FERREIRA, 2005), fazerem parte desses grupos. Isso indica que o poder dessas 

instituições financeiras não está só no capital que controlam, mas na sua organização e no 

poder político de constranger e influenciar nas decisões políticas. 

Essa organização se refere também ao que Minella (2014) chama de redes 

transassociativas, as redes de representação de classe das instituições financeiras. Essa, de 

acordo com Minella, seria uma das características marcantes dos dez maiores bancos do país e 

que revela a participação simultânea de uma mesma empresa ou grupo econômico em várias 

associações de classe, inclusive em outros países:  

O significado dessa rede pode ser interpretado de várias formas: a) indica e reforça 

assimetrias de poder corporativo no sistema financeiro internacional; b) expande a 

possibilidade de posicionamentos e atuações coordenadas na América Latina; c) cria 

um canal privilegiado de fluxo de informação para os grandes bancos. Além disso, 

através das associações de classe local, os bancos estrangeiros internalizam e 

ganham representatividade frente às negociações com o governo e outros segmentos 

empresariais (MINELLA, 2006, p. 21). 

Ainda segundo Minella (2006), um dos principais aspectos desses grupos é justamente 

sua agência nas operações econômicas a nível global e sua influência sobre as políticas 

governamentais, fazendo deles, além de controladores de fluxos de capitais, um instrumento 

                                                           
8
 Ver também Gonçalves (1991). 
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político. Ferreira (2005), ao analisar os títulos da dívida pública e quem são seus credores, 

também chega a essa conclusão. O autor conclui que os títulos estão concentrados nos grandes 

bancos e, em sua maioria, são de curto prazo e pós-fixados, resultando em apropriação fiscal 

pelos bancos, além de resultar em poder político para esses.  

Nesse sentido, outro exemplo das relações entre os interesses financeiros e o Estado é 

demonstrado por Ianoni (2017) ao analisar canais de comunicação ou parceria público-privada 

de marketing financeiro. O autor explora a avaliação de Bresser-Pereira (2007) de que a 

política macroeconômica brasileira exprime a captura do Estado por uma coalizão de 

interesses rentistas e financistas que influenciariam na regulamentação financeira. 

Especificamente sobre a dívida pública, ele argumenta que os juros altos, decididos pelo 

Banco Central do Brasil (BCB), e o câmbio sobrevalorizado seriam provas da captura do 

Estado por esses grupos rentistas. Esses canais de comunicação, as RI’s (Relação com 

investidores), por sua vez, segundo ele, seriam uma característica dessa captura que 

demonstra um estreitamento de laços entre credores da dívida pública e Estado
9
. 

As relações dessas instituições com o Estado também podem ser percebidas na 

participação dos grandes bancos nas campanhas eleitorais (MINELLA, 2006; FERREIRA, 

2005; KASAHARA, 2009). Isso ocorre especialmente nas campanhas referentes ao executivo 

federal em que os candidatos com chances reais de ganhar recebem quantias similares e 

expressivas do setor (KASAHARA, 2009). O interessante em relação ao financiamento de 

campanhas é que, apesar da importância dessa estratégia que visaria a maximização de canais 

de acesso às instituições políticas, ela não acompanha os lucros do setor nem o montante das 

doações de outros setores como no caso do setor industrial (KASAHARA, 2009). Kasahara 

(2009, p. 128-129) afirma que o motivo disso é o fato desse setor centrar sua atuação em 

determinados órgãos do Executivo, já que a legislação atual confere poderes de exclusividade 

ao Executivo para regulamentar o Sistema Financeiro. Isso também é ressaltado por Bin 

(2010) ao falar da dívida pública. Ele afirma que a Constituição brasileira foi tímida nos 

limites do endividamento público com o Congresso Nacional, que tem pouco poder decisório 

sobre o tema. A maior evidência disso seria a subtração do poder de legislar do parlamento 

empreendida pela figura da Medida Provisória (instrumento que autorizou o Poder Executivo 

a emitir títulos da dívida pública), tendo a tecnocracia econômica liberdade para direcionar a 

riqueza apropriada pelo Estado (BIN, 2010).  

                                                           
9
 “A agência de RI na STN institucionaliza, no âmbito da autoridade fiscal e das finanças públicas, a presença de 

grupos de interesse financeiros, propiciando-lhes informação estratégica para a realização de negócios 

envolvendo títulos da dívida pública” (IANONI, 2017, p. 340). 
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Além disso, há relações diretas dos grupos de interesse financeiro com os cargos de 

decisão a respeito das políticas econômicas e da dívida pública. Exemplo disso é a atuação de 

agentes de instituições financeiras privadas enquanto diretores do BCB, bem como o 

movimento contrário, de diretores do BCB que, após saírem do cargo, passam a atuar nessas 

instituições (MINELLA, 2006; CODATO et al., 2016; FERREIRA, 2005). 

Segundo Kasahara (2009), apesar de centrar sua atuação no Executivo, esse setor 

também atua no Legislativo através do acompanhamento realizado pela CNF (Confederação 

Nacional das Instituições Financeiras) de forma preventiva nos trabalhos das comissões das 

câmaras legislativas e através de lobby. Além disso, a reformulação da CNF, buscando 

representar seus interesses no Supremo Tribunal Federal
10

, demonstra como a organização 

dessas entidades foi moldada a partir não só da necessidade de intervenção no Estado, mas 

levando em conta as particularidades do Estado brasileiro (KASAHARA, 2009). Kasahara 

(2009) também afirma que BCB é porta-voz dos interesses do empresariado financeiro dentro 

do governo, sendo importante ressaltar o problema da transparência e a falta de prestação de 

contas por parte do Executivo. Bin (2010) também ressalta essa questão, no entanto, para ele, 

ela não se resumiria à falta de transparência, mas em quem está apto a decidir sobre a política 

da dívida e a que grupos interessa essa assimetria de poder entre os setores sociais nas 

decisões a respeito das políticas relacionas ao setor financeiro. 

Essas relações entre o setor financeiro e Estado são importantes no sentido de 

compreender a desproporcionalidade da influência sobre a política da dívida por parte do 

interesse financeiro em comparação aos outros setores sociais. Bin (2010) ressalta que essa 

desproporcionalidade possibilita que a dívida seja um mecanismo de transferência de renda 

entre classes. Além disso, isso só seria possível tendo em vista os intelectuais orgânicos 

instalados no aparato estatal: 

                                             [...] uma conjugação de ideologias e interesses entre a finança e os seus intelectuais 

orgânicos instalados no aparato econômico do Estado brasileiro, ao exercer a 

hegemonia sobre a macroeconomia, decide sobre a alocação de riqueza com poderes 

não encontrados em nenhuma outra composição social.[...] Se o caráter de classe do 

Estado capitalista se revela como tal ao, por exemplo, não colocar em discussão 

temas anticapitalistas, seu caráter de fração de classe — fenômeno ainda mais 

antidemocrático — se revela quando ele interdita o debate de temas potencialmente 

antifinança. (BIN, 2010, p. 254). 

                                                           
10

 Segundo Kasahara (2009), já que a CNF não foi reconhecida pelo STF para propor ADIns (prerrogativa de que 

confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional podem propor ações de inconstitucionalidade 

no STF), foi criada a Consif (Confederação Nacional do Sistema Financeiro). O caráter meramente instrumental 

da Consif poderia ser visto por ela ocupar o mesmo endereço da CNF, ter o mesmo corpo de funcionários e 

dirigentes. Tendo sua criação o objetivo de permitir ao empresariado financeiro utilizar esse recurso 

(KASAHARA, 2009). 
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Nesse mesmo sentido, Almeida, Dantas e Balanco (2016) exploram a hipótese de que 

o segmento da economia representado pelo capital financeiro ocupa há pelo menos duas 

décadas a posição de fração dominante dentro do Bloco do Poder no Brasil. Com o objetivo 

de demonstrar que a política econômica adotada durante os mandatos presidenciais de FHC, 

Lula e Dilma (1995-2014), especialmente em relação à dívida pública, não sofreu 

significativas alterações e esteve em sintonia com essa fração de classe, utilizam o método da 

Análise Discriminante (AD) que rotula os dados em classes de acordo com as semelhanças. O 

resultado foi que as decisões do BCB e do TN convergiram para uma posição 

qualitativamente indistinguível, com exceção do resultado referente ao estoque da dívida por 

indexador
11

. Eles concluem que, nesse período, apesar de diferenças na gestão da dívida 

pública que seriam inerentes a conjunturas particulares e pouco relevantes, ao invés de uma 

ruptura com o modelo neoliberal, houve uma sedimentação dessa orientação consolidando 

posição privilegiada do segmento financeiro. 

No sentido das justificativas para essas decisões, Bin (2010, p. 186) chama a atenção 

para o aspecto da despolitização das políticas econômicas: 

                                             Nesse contexto, tem-se o estabelecimento de verdades absolutas, afinal, 

“esterilizadas” de — não de todas — influências políticas e legitimadas por um — 

há outros — saber técnico, questões econômicas são apresentadas à sociedade como 

se estivessem num caminho que seria o único disponível. Também aqui se vê que o 

Estado, ao deter a legitimidade para emitir discursos sobre “verdades”, não se 

enfraquece como crê o senso comum ou certas teorias. Como define Bourdieu 

(1996, p. 107-8), “o Estado, que dispõe de meios de impor e de inculcar princípios 

duráveis de visão e de divisão de acordo com suas próprias estruturas, é o lugar por 

excelência da concentração e do exercício do poder simbólico”. Assim, se o nível de 

democratização de uma sociedade refere-se, além da extensão da igualdade política, 

à amplitude das decisões sujeitas ao controle democrático (Wright, 1994b), 

despolitizar a economia atenta contra esse nível, rebaixando-o, pelo fato de as 

consequências das decisões econômicas serem experimentadas por toda a sociedade. 

Dessa forma, segundo Bin (2010), a ideia de que elas seriam técnicas passaria pelo que 

Bourdieu (1996) chama de poder simbólico, sendo o Estado o que mais dispõe de meios para 

impor princípios de visão de mundo, e a despolitização das decisões econômicas seria uma 

maneira de restringir o controle democrático sobre elas. Grün (2013) também trata dos 

aspectos simbólicos do domínio dos interesses financeiros, ressaltando que “o jogo 

econômico e político que sustenta a dominação financeira tem uma dimensão cultural 

irredutível às outras instâncias”(GRÜN, 2013, p.201).  Ele chama atenção para o fato do 

campo financeiro produzir sentido, o que permitiria a acumulação de riquezas e conferiria a 

legitimidade para os ganhos econômicos (GRÜN, 2010, p.259).  Grün (2007) considera ainda 

                                                           
11

 Outras variáveis utilizadas na pesquisa de Almeida, Dantas e Balanco (2016): Juros Nominais, Resultado 

Primário, Receitas e Despesas Financeiras, Endividamento Mobiliário Interno Líquido e Encargos Totais da 

Dívida. 
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que o Brasil viveria no início do século XXI a instauração de um modo de dominação 

financeiro, estando, assim, diante de uma dominação cultural das finanças que impõe a 

proeminência de maneiras de enxergar a realidade e enquadrar problemas do país.(2007, 

p.381-382). Ele também considera que uma das demonstrações do predomínio financeiro 

seriam as persistentes altas taxas de juros que, por sua vez, seriam sustentadas publicamente 

pelo fato de que “os credores da sociedade brasileira dizem-se inseguros quanto à capacidade 

das suas instituições obrigarem os devedores, inclusive os governos, a pagarem suas dívidas e, 

por isso, seriam forçados a cobrar muito mais pelo crédito que adiantam.”(2007, p.386). 

Assim, haveria “a aceitação de que o pecado da “bagunça/insegurança institucional” deve ser 

purgado pela autoflagelação das taxas de juros mais elevadas da face da Terra”(2007, p.387). 

Sobre a crise de 2008, Grün (2013) salienta o aspecto relacionado às representações 

sociais da crise e a disputa entre estas, chamando atenção para o “controle da narrativa” — “o 

controle sobre as causas e remédios para a crise financeira que começou em 2008”(GRÜN, 

2013, p.182) — que  mesmo após crise, os mercados teriam recuperado. Isto faria com que se 

estabelecesse   

                                             como correta certa versão dos fatos, na qual os mercados financeiros e seus 

habitantes são inocentes daquelas acusações que os críticos das finanças lhes 

imputaram [...] conquistando o direito de dizer se os países estão ou não “fazendo a 

lição de casa”, o que lhes permite manter a tomada de empréstimos para gerenciar 

suas atividades (GRUN, 2013, p. 182).  

Sobre a “racionalidade econômica”, Grün (2010) afirma ainda que esta seria produto 

de disputas sociais, sendo uma manifestação de força conferir verossimilhança de 

racionalidade para os produtos do campo financeiro:  

                                             Mesmo para os céticos, a crise revela que a “racionalidade econômica” é um produto 

intelectual engendrado pelas disputas sociais e se altera no mesmo sentido que suas 

linhas de força, produzindo enquadramentos cognitivos específicos, que nos 

conduzem a conferir racionalidade a determinadas proposições e condutas, e a 

refutar outras (Fleck, 1979; Hacking, 2002; Daston e Galison, 2007). E uma das 

maiores manifestações de força da dominação é a de conferir a verossimilhança de 

racionalidade para os produtos atuais do campo financeiro (Lordon, 2008). 

Concretamente, isto significa induzir a sociedade a esquecer de cobrar dos agentes 

financeiros os prejuízos coletivos provocados pela derrocada de diversos grupos e 

esquemas (GRÜN, 2010, p.270). 

Bichoffe (2016) também trata de aspectos simbólicos do endividamento público ao 

buscar compreender as disputas em torno da consolidação do mercado de títulos da dívida 

pública brasileira. Segundo a autora, o eixo principal que guia o entendimento das dinâmicas 

desse novo mercado está nas “manifestações de risco de crédito soberano, operacionalizadas 

por meio das avaliações e ratings de risco de crédito” (BICHOFFE, 2016, p. 220). Aqui, “as 

manifestações de risco e as avaliações decorrentes delas são objetos relacionais, constituídos e 
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desfeitos a partir de disputas culturais e políticas” (BICHOFFE, 2016, p. 220). Bichoffe 

(2016) chama atenção para como as classificações de risco conformam um regime de 

manifestações de verdades, sendo a notação e o ranking de classificação das agencias ao 

mercado de títulos públicos global “um parâmetro comparativo sobre a definição da 

‘qualidade’ do crédito aos Estados Soberanos. Em outras palavras, elas produzem 

informações equivalentes capazes de afetar a interpretação de agentes atuantes no 

mercado”(BICHOFFE, 2016, p.227). Além disso, esses indicadores de performance poderiam 

influenciar decisões políticas (p.227). 

A autora afirma ainda que haveria uma nova configuração de forças em que os 

Estados soberanos assumiram o domínio das finanças, sendo estes, em última instancia, 

credores ou devedores, mas sendo sua autonomia parcial na medida em que para a realização 

prática dos Estados Soberanos ocorre a criação e performação de novas categorias culturais e 

dispositivos de controle em relação a credibilidade e confiança para a gestão do risco, 

condenando práticas abusivas da dívida pública (BICHOFFE, 2016, p.244). Assim, se 

desenrolaria um sistema  cultural assegurado “por segmentos da imprensa, literatura, 

produções em série, criação de um público consumidor sobre classificações e avaliações de 

performances.”(BICHOFFE, 2016, p.244). Além disso, esse modelo seria eficiente na medida 

em que performa o que se entende por medo e ameaças aos mercados e por produzir 

estratégias de detecção, tratamento e prevenção de riscos e diminuição da insegurança e 

medo.”(BICHOFFE,2016, p.244).  

É também por essa via que Minella (2006) afirma que a influência dos grupos 

econômicos não se limita às políticas econômicas, na verdade, eles além de terem poder sobre 

o mercado, também influenciariam o conjunto da sociedade tendo papel no entretenimento e 

na cultura. Uma das evidências disso seria suas relações com organizações político-

ideológicas, como os Institutos Liberais centrados na difusão da doutrina neoliberal, o que 

indica que esses grupos, além de terem poder sobre o capital, também têm capacidade de 

instituir valores (MINELLA, 2006). 

Assim, as pesquisas anteriormente citadas demonstram a relação entre grupos 

econômicos financeiros (MINELLA, 2006) ou grupos de interesse financeiro ou rentista 

(IANONI, 2017) sobre as decisões a respeito da política econômica implementada no Brasil, 

sendo a gestão da dívida pública influenciada pelos interesses financeiros no Estado. Eles 

reafirmam a proeminência desses interesses na política da dívida pública que pode ser 

identificada tanto na política em si (ex.: características dos títulos, a política de juros e quem 

detém a maior parte desses títulos), como também nos discursos em torno da dívida, no fato 
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de as decisões referentes a essa política estarem reservadas ao Executivo, que tem decidido a 

favor de determinados interesses, bem como chama atenção para os aspectos simbólicos dessa 

questão. 

Desse modo, a partir dessas pesquisas é possível identificar aspectos políticos do 

endividamento público brasileiro que se relacionam à política da dívida em si e à 

centralização dessas decisões no Poder Executivo. Buscando a manutenção dessa gestão 

centrada no executivo, um dos recursos utilizados é a despolitização do discurso econômico 

(BIN, 2010), bem como a organização entre as próprias instituições financeiras e suas 

relações com o Estado, tendo como um dos principais exemplos a trajetória dos diretores do 

BCB (MINELLA, 2006). Nesse sentido, essa pesquisa busca contribuir para a análise da 

dinâmica política da dívida pública tendo em vista como se legitima socialmente essa política, 

quem tem o poder decisório sobre ela e conflitos que a cercam a partir das disputas que 

ocorreram na CPI.  
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2 A CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA DE UMA SOCIOLOGIA DA (CPI DA) 

DÍVIDA PÚBLICA 

 

Tendo em vista o objetivo de analisar as disputas políticas referentes à dívida pública 

na CPI, este capítulo tem o objetivo de introduzir quatro aspectos dessa análise, são eles: a) a 

dívida pública segundo o mainstream econômico e a complexidade dos indicadores de 

endividamento; b) contextualização da CPI da dívida; c) os atores da CPI e d) a atuação dos 

deputados em relação à centralização das decisões no poder executivo e em sua burocracia. 

Na primeira seção, 2.1 A dívida pública segundo o mainstream econômico e os 

indicadores de endividamento, o objetivo é analisar o discurso oficial a respeito do 

endividamento público, bem como abordar as complexidades dos indicadores de 

endividamento. Na segunda, 2.2 A CPI da dívida pública como parte das disputas políticas, 

contextualiza-se a CPI da dívida pública. Na seção 2.3 são apresentados os atores desse 

processo e como foram classificados. Já a 2.4 A atuação dos deputados na CPI e a 

centralização das decisões no executivo, analisa a atuação dos deputados na Comissão em 

relação a centralização das decisões no Poder Executivo, e a 2.5 Conclusão do capítulo, trata 

das conclusões desse capítulo.  

 

2.1 A dívida pública segundo o mainstream econômico e os indicadores de 

endividamento  

 

2.1.1 Dívida pública segundo o mainstream econômico 

 

Tendo em vista a opção por analisar as “versões” sobre a dívida pública na CPI, surgiu 

a questão referente ao que significa falar de dívida pública. As perguntas sobre o que é a 

dívida pública de um país e a que ela serve não têm respostas únicas, ao contrário disso, as 

abordagens sobre o tema divergem a respeito de suas funções e até mesmo de seus números. 

Nesse sentido, esta seção busca compreender o “dever ser” da dívida pública segundo o 

mainstream econômico a partir de duas fontes: o site institucional do Tesouro Nacional, órgão 

atualmente responsável pela administração da dívida pública no Brasil e o livro Dívida 

Pública: a experiência brasileira, lançado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em 



41 
 

colaboração com o Banco Mundial
12

 em 2009. Sendo a pesquisa realizada entre 2016 e 2018, 

vale dizer que as citações referentes ao site do TN são desse período. 

No livro Dívida Pública: a experiência brasileira (2009), os dados a respeito do tema 

são analisados de maneira normativa, considerando o que seria eficiente ou não se fazer na 

gestão do endividamento público, diferentemente da literatura sobre o tema na Ciência 

Política ou na Sociologia, por exemplo, que traz o debate sobre os interesses políticos para o 

primeiro plano. Isso é um dado importante na medida em que compreender a dívida pública 

do ponto de vista sociológico implica lidar com esse conjunto de narrativas que são 

legitimadas socialmente e, sobretudo, produzidas e legitimadas por autoridades que lidam 

com o tema. 

Isto posto, de acordo com o Tesouro Nacional, a Dívida Pública Federal é “a dívida 

contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do Governo Federal, 

nele incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como para realizar operações com 

finalidades específicas definidas em lei” (TESOURO NACIONAL, s/d.). E o objetivo da 

gestão da dívida seria: 

suprir de forma eficiente as necessidades de financiamento do governo federal, ao 

menor custo no longo prazo, respeitando-se a manutenção de níveis prudentes de 

risco e, adicionalmente, buscando contribuir para o bom funcionamento do mercado 

brasileiro de títulos públicos (TESOURO NACIONAL, s/d.). 

Segundo Silva e Medeiros (2009, p. 102), ela é a obrigação de uma entidade com 

terceiros: 

A dívida é uma obrigação de determinada entidade com terceiros, gerada pela 

diferença entre despesas e receitas dessa entidade. Em outras palavras, só há dívida 

quando há déficit (despesas maiores que receitas), embora muitas vezes ocorra 

defasagem entre a realização do déficit e a contabilização da dívida. 

Ademais:  

Além da suavização intertemporal do padrão de serviços à sociedade, o acesso ao 

endividamento público permite atender a despesas emergenciais (tais como as 

relacionadas a calamidades públicas, desastres naturais e guerras) e assegurar o 

financiamento tempestivo de grandes projetos com horizonte de retorno no médio e 

no longo prazos (na área de infraestrutura, por exemplo). A história está repleta de 

exemplos nesse sentido, não sendo surpreendente o uso disseminado do 

endividamento por praticamente todos os países do mundo. O endividamento 

público pode exercer funções ainda mais amplas para o bom funcionamento da 

economia, auxiliando a condução da política monetária e favorecendo a 

                                                           
12 Vale notar que este livro foi formulado por gestores da dívida pública e que o livro afirma que as opiniões 

seriam dos autores e não necessariamente dessas instituições: “Este livro foi elaborado por vários autores, dentre 

os quais servidores do Tesouro Nacional e do Banco Mundial. As opiniões, interpretações e conclusões 

expressas neste livro são exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente as opiniões dessas 

instituições. O Tesouro Nacional e o Banco Mundial se isentam da responsabilidade sobre a exatidão dos dados 

incluídos no trabalho”. Vale ressaltar ainda que os trechos citados do livro são de funcionários do BM e do TN, 

segundo o próprio livro: Anderson Caputo Silva (Banco Mundial), Lena Oliveira de Carvalho (Tesouro 

Nacional) e Otavio Ladeira de Medeiros (Tesouro Nacional).  
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consolidação do sistema financeiro. Títulos públicos são instrumentos essenciais na 

atuação diária do Banco Central para o controle da liquidez de mercado e para o 

alcance de seu objetivo de garantir a estabilidade da moeda, além de representarem 

referencial importante para emissões de títulos privados. O desenvolvimento do 

mercado de títulos, público e privado, pode ampliar a eficiência do sistema 

financeiro na alocação de recursos e fortalecer a estabilidade financeira e 

macroeconômica de um país (SILVA; CARVALHO; MEDEIROS, 2009, p. 17). 

Assim, é possível considerar que, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional e esses 

funcionários do TN e do BM, o “dever ser” da dívida pública é referente a uma obrigação de 

determinada entidade pública com outrem que tem a função de financiar o déficit 

orçamentário, podendo servir a despesas emergenciais, financiamento de grandes projetos e 

ter função na política monetária, sendo instrumento na atuação do Banco Central. Além disso, 

ela deve ser feita com o menor custo possível. Dessa forma, a dívida pública seria um 

instrumento que pode ser utilizado pelo poder público para satisfazer necessidades que dizem 

respeito a questões públicas.  

Ademais, no livro Dívida Pública: a experiência brasileira (2009), alega-se que desde 

o final dos anos 1990 houve evolução na gestão da dívida pública brasileira referente a sua 

eficiência, o que teria como prova, a concessão de grau de investimento ao país pelas agências 

de classificação de risco no início de 2008: 

A combinação de bons fundamentos macroeconômicos e de uma gestão eficiente da 

Dívida Pública Federal permitiu ao país colher frutos, conforme demonstram os 

indicadores de risco da economia brasileira e o almejado grau de investimento, 

auferido pela agência Standard & Poor’s em 30 de abril de 2008. Conforme o 

anúncio da agência naquela data, o pragmatismo das políticas fiscal e de gestão da 

dívida foi determinante para que o Brasil fosse promovido, pela primeira vez em sua 

história, ao grau de investimento (SILVA; CARVALHO; MEDEIROS, 2009, p. 23). 

Essa narrativa da “eficiência” e do “pragmatismo” traz para o primeiro plano uma 

abordagem pautada na necessidade de racionalização e “profissionalização” da gestão da 

dívida, em que o Estado deve atuar de forma eficiente para que haja uma otimização do 

endividamento público. Ao mesmo tempo, essa profissionalização é baseada em critérios de 

entidades que determinam o que é uma gestão profissional. Na apresentação do Banco 

Mundial no mesmo livro, o diretor do BM, Makhar Diop, afirma:  

A parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional é um exemplo exitoso do papel 

que o Banco Mundial pode exercer para facilitar maior capacitação e sofisticação no 

gerenciamento da dívida pública. O Banco acompanhou de perto o processo de 

profissionalização da gestão da dívida pública brasileira, inclusive por intermédio de 

um empréstimo de assistência técnica, em especial nas áreas de gestão de risco, 

governança, otimização do fluxo de procedimentos entre os departamentos 

responsáveis pela gestão da dívida e, mais recentemente, no desenvolvimento de um 

sistema tecnológico de informação integrado de administração da dívida (SILVA; 

CARVALHO; MEDEIROS, 2009, p. 9). 

Ou seja, podemos aferir que os critérios a respeito de uma gestão profissional da 

dívida são dados centralmente a partir de agências e organizações que teriam a expertise para 
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avaliar as políticas públicas dos países. Além disso, o fato de que, em 2001, FMI e BM 

formularam diretrizes para a gestão da dívida pública, visando o “aprimoramento” desta, 

corrobora com essa ideia: 

                                             [...] a busca pelo desenvolvimento de uma estrutura eficiente de administração de 

dívida pública incentivou instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI) 

e o Banco Mundial a formularem um conjunto de diretrizes para a gestão da dívida 

pública, compiladas em um documento intitulado Guidelines for public debt 

management publicado em março de 2001. O objetivo desse documento é incentivar 

os diferentes países, tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento, a 

programarem reformas visando ao aprimoramento da gestão da dívida. Procura-se 

com elas identificar temas, de ampla convergência internacional, considerados 

práticas prudentes de gestão. Esses temas correspondem a uma efetiva coordenação 

entre políticas monetária e fiscal, gestão da dívida pública, boa governança, 

adequada estrutura institucional, capacidade técnica da equipe e sistemas 

tecnológicos de informação seguros e precisos, possibilitando a aplicação de 

estratégias de médio e longo prazos para a dívida pública (ROCHA, 2009, p. 131).   

Dessa forma, é possível considerar alguns conceitos-chave que legitimam, segundo 

esse discurso, a gestão da dívida pública brasileira – em relação aos objetivos da gestão e aos 

seus resultados - como  “profissionalização”, “eficiência”, e “capacidade técnica”, sendo a 

avaliação de determinadas agências de classificação e organizações como Banco Mundial o 

meio de medir se o país está aprimorando sua gestão. Assim, a narrativa desses autores e do 

TN, que pode ser considerada como atrelada ao mainstream econômico, é que a dívida 

pública seria um instrumento para suprir um déficit orçamentário que deve ser gerida e 

fiscalizada de acordo com a lógica definida por essas organizações. Dessa forma, a 

importância das medidas “técnicas” ou de “práticas prudentes” necessárias para 

profissionalizar a gestão do endividamento público, buscando aumentar sua eficiência, podem 

justificar a política adotada pelo país, enquanto as avaliações de organizações como o BM 

legitimam seus resultados.  

 

2.1.2 A complexidade dos indicadores da dívida pública 

 

A dívida pública é um tema complexo e falar sobre endividamento público engloba 

um conjunto de conceitos como os referentes aos títulos públicos e à taxa de juros. Ao decidir 

analisar de forma sociológica o tema, cabe também desnaturalizar a forma como esses 

conceitos são tratados. Essa questão coloca um primeiro problema: tratar todos esses 

conceitos de forma aprofundada demanda um tempo de pesquisa que não cabe nesta 

dissertação. A maneira de lidar com essa questão neste primeiro momento é compreendendo 

que essa complexidade é um dado. Isso significa que a dívida pública não é um conceito fixo 
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parado no tempo, mas que tratar sobre esse tema é tratar um conjunto de relações que só 

podem ser compreendidas analisando os contextos históricos em que esses diferentes fatores 

(e indicadores) se relacionam. Também significa que a complexidade com que as autoridades 

tratam essa política pública tende a não permitir que pessoas sem determinada expertise 

possam compreender como se dá a gestão da dívida pública no Brasil, já que os termos 

“técnicos” não são de conhecimento geral. Sendo o objetivo desse trabalho analisar a disputa 

entre as diferentes versões sobre a dívida pública na CPI, o foco dessa seção é apresentar 

conceitos e indicadores do endividamento público que foram mobilizados pelos atores da 

Comissão, o que tornou necessário examinar como são construídos.  

A Dívida Pública pode ser classificada de diferentes maneiras. Segundo Silva e 

Medeiros (2009), referente à sua abrangência, a classificação se dá a partir do setor público ao 

qual ela corresponde (Quadro 1). A definição mais ampla do setor público é a que se refere às 

três esferas do governo, suas respectivas empresas estatais, o Banco Central e o INSS 

(Instituto Nacional do Seguro Social) (SILVA; MEDEIROS, 2009). Além disso, pode ser 

contabilizada a partir do conceito de governo central que engloba o Tesouro Nacional, o INSS 

e o Banco Central. Já no conceito de governo federal, estão englobados o Tesouro Nacional e 

o INSS (SILVA; MEDEIROS, 2009). A dívida do governo geral corresponde à dívida dos 

governos federal, estaduais e municipais e empresas estatais federais, estaduais e municipais. 

(SILVA; MEDEIROS, 2009, p. 102). 

Ainda segundo esses autores, a respeito dessas classificações, a dívida pública pode 

ser contabilizada a partir do conceito de dívida líquida ou de dívida bruta (Quadro 2). A 

dívida bruta considera apenas os passivos do governo, enquanto a dívida líquida desconta dos 

passivos, os ativos que o governo possui (SILVA; MEDEIROS, 2009). Ela também pode ser 

considerada quanto à origem, abrangência e natureza. Em relação à origem, ela pode ser 

interna ou externa. No Brasil, essa classificação corresponde à moeda utilizada para 

negociação do título (SILVA; MEDEIROS, 2009). No entanto, há classificações que 

consideram a dívida interna ou externa a partir do critério de se a dívida está em poder de 

residentes ou não-residentes do país, sendo dívida interna a que está em poder dos residentes, 

critério que é proposto pela FMI para divulgação das estatísticas da dívida (SILVA; 

MEDEIROS, 2009). Ainda há um terceiro critério para fazer essa classificação que seria 

através do fórum eleito para discussão de controvérsias entre credores e devedores, sendo a 

dívida interna aquela em que discordâncias são discutidas no âmbito do Poder Judiciário do 

país emissor (SILVA; MEDEIROS, 2009). Quanto à natureza, a dívida pode ser classificada 

como contratual ou mobiliária. No primeiro caso, ela se origina a partir de um contrato e no 
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segundo, a partir da emissão de um título. No Brasil, a primeira se restringe à dívida externa 

(SILVA; MEDEIROS, 2009). 

Quadro 1: Classificação da dívida pública referente à abrangência. 

Quanto à abrangência 

Setor Público as três esferas de governo, suas respectivas 

empresas estatais, o Banco Central e o INSS 

Governo Central Tesouro Nacional, INSS e Banco Central 

Governo Federal Tesouro Nacional e INSS 

Governo Geral  governos federal, estadual e municipal 

Governos Regionais governos estaduais e municipais 

Empresas Estatais empresas estatais federais, estaduais e 

municipais 
Fonte: Elaboração própria baseada em Silva e Medeiros (2009). 

 Quadro 2: Outras classificações referentes à dívida pública. 

Classificações 

Dívida Líquida O total de obrigações deduzindo os ativos  

Dívida Bruta O total de obrigações  

Dívida Interna Dívida denominada na moeda corrente do 

país 

Dívida Externa Dívida denominada em outras moedas que 

não a moeda corrente 

Dívida Contratual Se origina a partir de um contrato 

Dívida Mobiliária Se origina a partir da emissão de um título 

Fonte: Elaboração própria baseada em Silva e Medeiros (2009). 

Demonstrar essa variedade de classificações é importante para compreender também 

como a dívida pública é contabilizada, o que é feito de forma diferente dependendo de em 

quais indicadores e estatística está baseada. Além disso, órgãos que divulgam os indicadores 

de endividamento do país utilizam critérios diferentes para analisar a dívida pública. A 

Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP), por exemplo, divulgada pelo Banco 

Central, usa critérios de contabilização da dívida pública diferentes dos da Secretaria do 

Tesouro Nacional (GIAMBIAGI, 2016). E a própria forma de contabilização da NFSP sofreu 

modificações ao longo do tempo, como a que foi feita a partir de 1989, passando a considerar 

o componente de correção monetária na metodologia de cálculo dos juros (GIAMBIAGI, 
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2016). Dentre os principais indicadores utilizados pelo governo, segundo Silva e Medeiros 

(2009), estão os listados abaixo: 

Quadro 3: Indicadores de endividamento. 

Indicadores de endividamento 

DLSP Dívida Líquida do Setor Público
13

 

DPMFi Dívida Pública Mobiliária Federal Interna 

DPFe Dívida Pública Federal Externa 

DPF Dívida Pública Federal  

DBGG Dívida Bruta do Governo Geral 

Fonte: Elaboração própria baseada em Silva e Medeiros (2009). 

Somado a essa diversidade de classificações e indicadores, há ainda a questão 

referente a qual seria o critério mais eficaz para contabilizar a dívida pública.  Pesquisadores 

como Giambiagi (2016) afirmam que a maneira de analisar corretamente a dívida pública é 

através da razão Dívida/PIB, por exemplo. No Brasil, a DLSP é o indicador considerado pelo 

governo federal como referência para fins de decisões de política econômica, o objetivo de 

manter uma trajetória descendente na relação DLSP/PIB é permanentemente citado pelo 

governo em seus relatórios fiscais (SILVA; MEDEIROS, 2009).  

Além dessas classificações, há ainda outras como as relacionadas ao tipo de título 

utilizado ao contrair a dívida. Isso significa que é muito difícil falar de uma dívida pública, ou 

seja, falar da dívida pública brasileira como algo único e homogêneo, tendo em vista suas 

diversas subdivisões. Além disso, a complexidade dos indicadores de endividamento deve ser 

vista como um dado na medida em que revela a complexidade desse fenômeno e, assim, 

dificuldades na análise sobre as políticas econômicas referentes ao tema.  

Dessa forma, o objetivo dessa seção é permitir analisar as disputas na CPI tendo em 

vista tanto o “dever ser” da dívida pública segundo o mainstream econômico, como a 

complexidade dos indicadores de endividamento. Isso permite identificar como a primeira 

pode aparecer nos discursos e também como esses indicadores são mobilizados pelos atores 

na CPI. 

 

2.2 A CPI da dívida pública como parte das disputas políticas  

                                                           
13

“A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) refere-se ao total das obrigações do setor público não financeiro, 

deduzido dos seus ativos financeiros junto aos agentes privados não financeiros e aos agentes financeiros, 

públicos e privados. No caso brasileiro, é importante mencionar que, diferentemente de outros países, o conceito 

de dívida líquida considera os ativos e os passivos financeiros do Banco Central, incluindo, dentre outros itens, 

as reservas internacionais (ativo) e a base monetária (passivo)” (SILVA; MEDEIROS, 2009, p. 102). 
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Em 2009 foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito da Dívida Pública 

“destinada a investigar a dívida pública da União, Estados e Municípios, o pagamento de 

juros da mesma, os beneficiários desse pagamento, seu impacto nas políticas sociais e no 

desenvolvimento sustentável do País.”
14

 Ivan Valente (Deputado Federal-PSOL) protocolou o 

requerimento referente à CPI da Dívida Pública em 21/02/2008 e seus trabalhos começaram 

no dia 19/08/2009. No total, foram realizadas vinte e sete reuniões ordinárias, tendo a última 

ocorrido no dia 11/05/2010, na qual um Relatório Final foi aprovado.  

Para analisar as disputas que ocorreram ao longo da CPI, é preciso, em primeiro lugar, 

compreender as especificidades desse espaço para que as falas possam ser analisadas tendo 

em vista também o contexto em que foram proferidas. Dessa forma, é importante notar que as 

CPIs são comitês temporários compostos por membros individuais do Congresso para 

investigar alegações específicas de falta de ética, faltas administrativas, corrupção etc. 

(FIGUEIREDO, 2001). A legislação referente às CPIs se encontra no Artigo 58 da 

Constituição de 1988, que define: 

As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios 

das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas 

Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em 

conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, 

para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for 

o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade 

civil ou criminal dos infratores (BRASIL, 1988).  

 

A CPI analisada neste trabalho foi realizada na Câmara dos Deputados, e, apesar da 

prerrogativa de enviar suas conclusões ao Ministério Público (MP), isto não foi encaminhado 

no Relatório Final, além disso, um deputado apresentou proposta de relatório final alternativo 

que foi apresentado através de voto em separado. 

Vale dizer que ações na tentativa de iniciar uma CPI já haviam ocorrido anteriormente. 

Em 2005, um grupo de Deputados Federais (Doutora Clair – PT, Ivan Valente – PT
15

, Mauro 

Passos – PT, Paulo Rubem Santiago – PT, Nazareno Fonteles – PT e Paulo Rubem – PT) já 

havia entregue proposta ao Presidente da Câmara, na época Severino Cavalcanti (PP), de 

instalação de uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito)
16

, com base em artigo da 

Constituição que prevê auditoria da dívida externa:  

O artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 

Federal previa que, no prazo de um ano, a contar da promulgação da Constituição 

Federal, o Congresso Nacional deveria promover, através de comissão mista, exame 

                                                           
14 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 19 ago. 2009, n. 

1233/09, p. 1. 
15

 Nesse momento, Ivan Valente ainda era do Partido dos Trabalhadores , mas, no mesmo ano, trocou de partido, 

se filiando ao PSOL. 
16

 Nesse caso, é realizada por deputados e senadores. 
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analítico e pericial do endividamento interno e externo brasileiro. O dispositivo 

prevê que a comissão, com força de CPI, apurada as irregularidades, por intermédio 

do Congresso Nacional, proporá ao Executivo a declaração de nulidade do ato e 

encaminhará o processo ao Ministério Público Federal para formalizar a ação 

cabível. Do artigo, pois, decorreria análise da dívida externa e os reflexos sobre a 

economia e a sociedade brasileira. Houve omissão por parte do Congresso Nacional 

ao não promover, através de comissão mista, exame analítico e pericial, sob todos os 

aspectos, do endividamento externo brasileiro. O Congresso Nacional chegou a criar 

a referida comissão, sem contudo concluí-la e realizar o exame previsto no artigo 26 

do ADCT, deixando assim de cumprir com o objetivo inserido no referido artigo.
17

 

Ações nesse sentido também ocorreram por parte da sociedade civil. Entre os dias 2 e 

7 de setembro de 2000, foi realizado no Brasil o Plebiscito Popular da Dívida Externa em 

3.444 municípios, organizado por entidades da sociedade civil (Auditoria Cidadã da Dívida). 

No total, participaram 6.030.329 cidadãos, dos quais mais de 95% votaram não para as três 

perguntas abaixo (Auditoria Cidadã da Dívida)
18

:   
                                             1) O governo brasileiro deve manter o atual acordo com o FMI? 2) O Brasil deve 

continuar pagando a dívida externa sem realizar uma auditoria pública desta dívida, 

como prevê a Constituição de 1988? 3) Os governos federal, estaduais e municipais 

devem continuar usando grande parte do Orçamento para pagar a dívida interna aos 

especuladores? (CHRISTO, 2000). 

Segundo o site da Auditoria Cidadã da Dívida, suas atividades se iniciaram após esse 

plebiscito e conta com o apoio de mais de 50 associações (apêndice 1) da sociedade civil, 

dentre elas ANDES-SN (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 

Superior) e OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Esses apontamentos são importantes no 

sentido de informar que, antes da CPI acontecer, já havia disputas a respeito do tema, sendo a 

CPI não um fato isolado, mas parte dessas disputas que ocorreram tanto no campo 

institucional, quanto na sociedade civil.  

É importante ressaltar que as CPIs, ainda que constitucionalmente sejam uma forma de 

fiscalização do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, podem ser mobilizadas por diferentes 

interesses, como explica Figueiredo (2001, p. 696):  

A aprovação e constituição de uma CPI não significa que a investigação será 

concluída. Na verdade, grande parte das CPIs jamais conclui seu trabalho. Algumas 

não chegam sequer a ser instaladas, isto é, os membros da comissão não são 

nomeados. Frequentemente, os propositores de uma CPI nem mesmo pretendem 

realizar um inquérito: como ela pode servir de moeda de troca política, basta sua 

aprovação para que sejam produzidas as consequências políticas desejadas. Uma 

CPI também pode ser proposta como parte da estratégia de um político particular, o 

qual busca estabelecer um registro em determinada questão para uma próxima 

eleição. Como teto para o número de CPIs funcionando simultaneamente, pode-se, 

também, propor CPI para evitar a formação de alguma outra. 

                                                           
17

 Disponível em: <http://www.ivanvalente.com.br/deputados-querem-cpi-da-divida-no-brasil/>. Acesso em: 10 

jul. 2017. 
18

 Disponível em: <http://www.auditoriacidada.org.br/quem-somos/>. Acesso em: 05 fev. 2018.  
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Assim, a análise do espaço da CPI não pode ser feita a partir apenas de sua função 

segundo o aspecto jurídico, mas também tendo em vista sua utilização por parte dos agentes 

públicos como parte de um jogo político que não necessariamente se alinha à função 

estabelecida constitucionalmente.  

Nesse sentido, vale dizer que a própria questão a respeito da função desta CPI é parte 

das disputas que ocorrem ao longo de seu desenvolvimento. Isso revela que, por mais que 

constitucionalmente estejam delimitadas determinadas funções para as CPIs, o seu 

encaminhamento vai depender de um conjunto de interesses e disputas que se dão entre os 

agentes que atuam nesse espaço. Sobre isso, alguns discursos dos deputados demonstram 

como a função da CPI estava em disputa.  

Ao final da primeira reunião, o já Presidente da CPI, Virgílio Guimarães (PT), 

demarcou posicionamento a respeito do papel que a CPI deveria cumprir, segundo ele, o de 

estudar sobre a dívida, sem precisar “pegar alguém”: 

“Muitas pessoas não sabem que a origem da CPI, a Comissão Parlamentar de 

Inquérito, é subsidiar o trabalho legiferante. O inquérito é no termo clássico de 

inquérito. Inquérito é pesquisa, é estudo, se formos olhar classicamente. O que nós 

hoje chamamos de inquérito — é coisa meio policialesca — era devassa: os autos da 

devassa. Aí, sim, era uma ação policial, investigativa, no sentido de procurar os 

crimes. O inquérito é, na expressão marxista, e tantas outras... Vamos fazer um 

inquérito de uma pesquisa, um estudo, de inquirir, de pesquisar, de conhecer, de 

perguntar. A origem é. (Pausa.) Ah, bom!. Modernamente, ganhou, Deputado Pedro 

Novaes, e V.Exa. conhece muito bem... Nós já tivemos nesta Casa CPIs que hoje 

seriam impensáveis: CPI da Infância, CPI da... Já tivemos CPIs que eram para 

estudar um problema e procurar soluções legislativas para ele. Pedofilia também se 

inscreve nessa linha. Não é para pegar o pedófilo, pegar alguém.”
19

  

Essa é uma demarcação importante já que uma das principais disputas ao longo da CPI 

é sobre se ela deve investigar determinados agentes, bem como a questão de obter relação 

nominal dos detentores dos títulos da dívida pública. Além da disputa a respeito da 

investigação dos agentes no processo de endividamento público, os deputados também 

argumentaram a respeito de a CPI impulsionar um “calote” da Dívida Pública. Na segunda 

reunião, o Deputado Nelson Meurer (PP) afirmou: 

                                            “Por isso, nós temos de aqui analisar com isenção, para não transformarmos esta CPI 

numa possibilidade de realmente propiciar o maior calote que vai acontecer das 

dívidas desta Nação. [...] E, até prova em contrário nesta CPI, eu acho que quem está 

recebendo o maior calote da dívida pública são os empresários que fizeram os 

contratos, que fizeram o serviço, que tinham esperança de receber os recursos nos 

prazos e até hoje não receberam.”
20 

                                                           
19 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 19 ago. 2009, n. 

1233/09, p. 29-30. 
20 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 26 ago. 2009, n. 

1304/09, p. 23. 
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O Deputado Alfredo Kaefer (PSDB) também declarou: “Porque não se vai poder 

cancelá-la, não se vai poder dar o calote — ela já foi constituída —, não se vai poder mais 

voltar atrás.”
21

 Já o Deputado Ricardo Berzoini (PT) constrói argumento no sentido de 

defender que a CPI pense “no futuro”, o que anularia a necessidade de realização de uma 

auditoria: 

“Nós não estamos discutindo aqui necessariamente, nesta CPI, política econômica 

ou sequer sobre auditoria de algo que, na minha opinião, já há literatura suficiente 

para nós estudarmos as origens, os erros e os acertos da gestão macroeconômica que 

incidiram sobre a dívida pública. A questão fundamental nossa é fazer, até para as 

próximas gerações, um criterioso levantamento dos processos políticos e 

socioeconômicos que levaram a essa situação e como nós fazemos para projetar para 

o futuro um Estado que possa ter a capacidade de se endividar sim — porque o 

Estado se endividar não tem problema nenhum quando há mecanismos sustentáveis 

de financiamento da dívida.[...] Então, vamos fazer aquela CPI para evitar o 

enfrentamento partidário, que pode levar ao impasse na CPI. Vamos fazer uma CPI 

levantando os fatos, quantificando e estabelecendo o que pode ser projetado para o 

futuro, Sr.Presidente, de medidas que possam evitar que o Brasil, outras gerações 

paguem um custo tão elevado por aquilo que tivemos de erros, especialmente na 

década de 80/90, quando está o grosso da formação da dívida interna brasileira e da 

fragilidade externa do nosso País.” 
22

 

 

O Deputado Ivan Valente (PSOL), por sua vez, afirmou que a CPI deveria ter papel 

investigativo: 

                                            “Então, se detectamos que houve contratos ilegais, nós temos de tomar providências, 

inclusive indicar onde está e encaminhar ao Ministério Público a ilegalidade, a 

irregularidade. Isso é papel de CPI [...] Aqui não é grupo de estudos, não. Aqui é 

CPI — Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós queremos investigar e queremos 

sugerir. Entende? E isso com as consequências naturais, que esta investigação vai 

trazer.” 23 

A partir desses posicionamentos, é possível identificar o que tenta ser definido de por 

parte dos agentes na CPI em relação à sua finalidade, especialmente em duas questões 

específicas: a) investigação dos agentes; e b) como a CPI deve tentar influenciar na gestão da 

dívida pública. Assim, a finalidade da CPI é parte dessas disputas e o artigo da constituição 

passível de interpretações que podem atender a diferentes interesses.    

Dessa forma, chamam a atenção os aspectos políticos do endividamento público que 

podem começar a ser percebidos justamente pelo fato de a dívida ser tema de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito. Isso implica reconhecer disputas políticas em torno do tema que se 

dão entre os agentes públicos e também na sociedade civil, sendo a CPI da dívida pública um 

produto desses fatores. Assim, cabe ressaltar a relevância da análise desta CPI para 

                                                           
21 Ibid., p. 23. 
22 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 23 set. 2009, n. 

1588/09, p. 39-41. 
23 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 26 ago. 2009, n. 

1304/09, p. 27. 
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compreender os aspectos políticos da dívida pública, tendo em vista o fato de ela ser um 

momento em que o “fenômeno econômico” é debatido de forma “oficial” num espaço 

“político”.  

 

2.3 Agentes diretos da CPI: Deputados e Convidados  

 

Bezerra (1995, p. 18), ao analisar os depoimentos de CPIs de três casos de corrupção, 

afirma que “as explicações e as ações das pessoas envolvidas, para que ganhem sentido, são 

relacionadas às suas posições institucionais e aos interesses que decorrem da inserção em 

determinada rede de relações”. Dessa forma, vale ressaltar que a análise desse espaço deve 

considerar que os deputados e os convidados estão inseridos em relações que ultrapassam o 

espaço e tema da CPI e que seus posicionamentos precisam ser compreendidos dentro de um 

contexto mais amplo. Nesse sentido, a CPI pode ser pensada enquanto parte do “campo 

político”, em que se encontram “um grande número de propriedades, relações, ações e 

processos que se encontram no mundo global, mas esses processos, esses fenômenos, se 

revestem aí de uma forma particular.” (BOURDIEU, 2011, p. 194-195). Além disso, num 

campo como o político, “as condutas dos agentes são determinas por sua posição na estrutura 

da relação de forças característica desse campo no momento considerado.” (BOURDIEU, 

2011, p. 201). 

 

2.3.1 Os Deputados 

 

Abaixo podemos verificar os parlamentares titulares e suplentes que fizeram parte da 

CPI, bem como seus respectivos partidos: 

Quadro 4: Deputados titulares e suplentes da CPI. 

TITULARES SUPLENTES 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

Aelton Freitas (PR/MG)  Eduardo Amorim (PSC/SE) 

Carlos Alberto Canuto (PSC/AL) Fernando Ferro (PT/PE) 

Eduardo Valverde (PT/RO) Iriny Lopes (PT/ES) 

Ernandes Amorim (PTB/RO) José Rocha (PR/BA) 

Hugo Leal (PSC/RJ) Leonardo Quintão (PMDB/MG) 

Manoel Junior (PMDB/PB) (vaga do 

PSB/PDT/PCdoB/PMN) 

Paulo Pimenta (PT/RS) 

Márcio Reinaldo Moreira (PP/MG) Pedro Eugênio (PT/PE) 

Nelson Meurer (PP/PR) Pedro Fernandes (PTB/MA) 

Pedro Novais (PMDB/MA) Regis de Oliveira (PSC/SP) 

Ricardo Berzoini (PT/SP)  
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Vignatti (PT/SC)  

Virgílio Guimarães (PT/MG)  

Vital do Rêgo Filho (PMDB/PB)  

PSDB/DEM/PPS 

Alfredo Kaefer (PSDB/PR) Bruno Araújo (PSDB/PE) 

Antonio Carlos Pannunzio (PSDB/SP) Duarte Nogueira (PSDB/SP) 

Ilderlei Cordeiro (PPS/AC) Edson Aparecido (PSDB/SP) 

José Carlos Aleluia (DEM/BA) Raul Jungmann (PPS/PE) 

José Maia Filho (DEM/PI)  

Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR)  

Luiz Carreira (DEM/BA)  

PSB/PDT/PCdoB/PMN 

Jô Moraes (PCdoB/MG) Dr. Ubiali (PSB/SP) 

Paulo Rubem Santiago (PDT/PE)  Julião Amin (PDT/MA) 

(Deputado do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

ocupa a vaga) 

Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM) 

PV 

(Deputado do PSOL ocupa a vaga) Sarney Filho (PV/MA) 

PRB 

Cleber Verde (PRB/MA)  

PSOL  

Ivan Valente (PSOL/SP) – vaga do PV   
Fonte: Relatório Final da CPI da Dívida Pública. 

 

Dos deputados acima listados, Virgílio Guimarães (PT) foi eleito Presidente da CPI, e 

Pedro Novais (PMDB), o Relator. São os dois cargos mais importantes, já que o Presidente 

deve coordenar todas as reuniões e audiências, bem como as votações de requerimentos, 

enquanto o Relator é o responsável por definir como será o relatório final que vai para 

votação na CPI, tal como determinar unilateralmente a existência ou não de sub-relatorias e 

quem fica encarregado por cada uma delas.
24

 Vale dizer que houve dificuldade em analisar os 

posicionamentos dos deputados em relação às questões relacionadas ao endividamento 

público, porque: a) Quanto à participação na CPI, poucos deputados falaram na maioria das 

reuniões; b) em muitos casos os deputados se limitaram a fazer perguntas aos convidados sem 

se posicionar sobre o tema; c) Na grande maioria das reuniões quem se posicionava eram os 

mesmos deputados. Alguns deles falaram em praticamente todas as reuniões, por mais tempo 

e sobre mais temas, o que exigiu esforço para que a análise não ficasse desequilibrada para o 

posicionamento de um deles.  

                                                           
24

 Sobre como isso é definido, vale dizer que a votação para esses cargos aparece como meramente formal já que 

quem tem a maioria na Comissão, que é proporcional à participação na Câmara, tem a maioria dos votos para 

eleger os principais cargos, isso porque no parágrafo primeiro do Artigo 58 que dispõe sobre as Comissões 

Parlamentares de Inquérito está definido:“§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, 

tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam 

da respectiva Casa” (BRASIL, 1988). 
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Sobre os deputados, uma questão que ficou demarcada ao longo da CPI, a partir de 

seus discursos, foi o aspecto das responsabilidades que diferentes governos teriam em relação 

às questões que seriam positivas ou negativas no endividamento público, sendo esses 

governos referentes ao da época de Luiz Inácio Lula da Silva e ao anterior, de Fernando 

Henrique Cardoso. Aqui, a questão do governo do qual eles foram ou eram parte da base 

aliada tendeu a ser um fator determinante para suas avaliações sobre o tema e a atuação na 

CPI. Além disso, deputados da base desses governos tenderam a fazer acordos em relação a 

evitar a vinda de alguns participantes representantes desses governos na CPI. Ao mesmo 

tempo, alguns deputados que foram considerados como a “minoria” da CPI fizeram discursos 

em oposição à gestão do endividamento público de ambos os governos.   

Essas relações de disputa que ultrapassam a CPI da Dívida Pública são fundamentais 

para compreendê-la, já que não é algo isolado e sim parte de um conjunto institucional e de 

disputas políticas e partidárias que não estão limitadas ao tema da CPI. Na terceira reunião, 

por exemplo, é possível analisar como essas relações podem determinar o funcionamento da 

Comissão. Nesse caso específico, houve disputa em torno da votação de requerimentos, e o 

Deputado Luiz Carreira (DEM) afirmou: 

                                             “Sr. Presidente, nobre Relator, o que eu quero sugerir, até para que eu não tenha que 

tomar essa deliberação pelo Partido –– já que a gente fez obstrução, hoje, durante 

todo o dia ––, é que o roteiro apresentado pelo Deputado Pedro Novais fosse 

distribuído, para que a gente pudesse analisá-lo...[...]Então, sugiro que hoje seja 

distribuído. Eu não pretendo –– pelo menos o Partido tem orientação de não deixar 

deliberar, votar requerimento...”
25

 

E depois o Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB) reiterou: 

                                             “Sr. Presidente, eu tenho uma orientação partidária de procurar obstruir. Gostem ou 

não gostem, eu tenho uma orientação partidária para obstruir todas as sessões, 

inclusive a desta Comissão de Inquérito. Então, eu gostaria que a gente fizesse um 

entendimento esta semana, para que na semana que vem a gente pudesse ouvir o 

roteiro, qual é a proposta, a linha de trabalho. Se não, serei obrigado a fazer o pedido 

de verificação. Essa é a orientação que acabei de receber do Líder.”
26

 

Vale dizer que Luiz Carlos Hauly (PSDB) afirmou não ter interesse em tirar 

requerimentos da pauta, mas de fazer a obstrução através de pedido de verificação de quórum, 

já que não haveria quórum para realizar votações: “Eu não tenho interesse de retirar de 

pauta. Tenho interesse de fazer obstrução hoje. Aí já livra todo o mundo, ou então tem 

quórum e vota-se tudo o que se tem que votar.”
27

 Esse processo pode revelar duas questões: 1) 

como disputas além da CPI interferem em como os deputados encaminham as discussões 

                                                           
25 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 02 de set. 2009, n. 

1381/09, p. 16. 
26 Ibid., p. 23. 
27 Ibid., p. 28. 
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nessa Comissão, ou seja, ela é palco de disputas que vão para além de seu tema específico; 2) 

como as regras e a metodologia da CPI podem ser utilizadas no sentido de definir 

politicamente a CPI e até mesmo evitar que se tomem determinadas decisões por motivação 

exterior a ela. É possível analisar que o problema dos deputados que aqui tentaram impedir a 

votação dos requerimentos, segundo eles mesmos, não era o fato de não ter quórum, mas, sim, 

a orientação partidária que receberam que determinava sobre a legitimidade de suas votações.  

As divergências entre esses deputados e as relações que ultrapassam o tema da CPI 

também podem ser percebidas nas votações referentes às datas dos requerimentos de 

informação. Na terceira reunião, um requerimento pede determinadas informações a respeito 

da Dívida Pública a partir do ano de 1994, e Luiz Carlos Hauly (PSDB), da base do governo 

de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), questiona o porquê de pedir a partir de 1994 – ano 

em que FHC já fazia parte do governo como Ministro da Fazenda sob a Presidência de Itamar 

Franco –, fazendo com que haja uma padronização de parte dos pedidos a partir de 1987 e 

outra a partir de 1970. Da mesma forma, quando outro requerimento é colocado em votação 

solicitando informações a respeito de uma lei a partir de 2003 – ano em que Lula (PT) passa a 

ser o Presidente –, Jô Moraes (PCdoB) pede que as informações venham também de anos 

anteriores. Esses exemplos demonstram a importância de compreender que as disputas entre 

os deputados nesse espaço ultrapassam o tema da CPI, mas que ao mesmo tempo podem 

determinar os rumos da Comissão, o que faz pensar a CPI não a partir do que está previsto 

constitucionalmente, mas como parte do jogo político.  

 

2.3.2 Os Convidados 

 

As primeiras cinco reuniões foram restritas aos deputados. A partir da sexta, inicia-se 

a participação dos convidados que passam também a ser parte das disputas políticas, porém 

com papel diferenciado. Isso porque, enquanto convidados, eles estão na CPI para discorrer a 

respeito do tema específico proposto para cada reunião e responder às perguntas dos 

deputados.
28

 Importante ressaltar que parte dos convidados participou da gestão do 

endividamento público, o que é fundamental para compreender seu posicionamento frente ao 

                                                           
28 A dinâmica funciona da seguinte maneira: os deputados podem fazer requerimentos de convites ou 

convocação que são aprovados durante as reuniões. Esses convidados participam das audiências públicas sobre 

determinado tema referente à dívida pública. Eles têm um tempo para falar, e depois os deputados se inscrevem 

para fazer observações e/ou perguntas aos convidados, sendo que o deputado que fez o requerimento tem mais 

tempo de fala. Após isso, a fala volta para o convidado que finaliza respondendo às intervenções do plenário 

(podendo haver réplica).  
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debate da CPI, já que se compreende certa responsabilidade por parte desses na política sobre 

a qual eles estão se manifestando. Separamos os convidados em quatro grupos: especialistas, 

representantes de entidades, burocratas e burocracia da dívida (Quadro 5). Os primeiros 

seriam aqueles que foram considerados pelos deputados com algum tipo de expertise sobre o 

endividamento público. Podem ser economistas, pesquisadores ou pessoas que teriam 

experiências com esse processo ou algum conhecimento. Os segundos seriam aqueles que 

falam em nome de alguma entidade da sociedade civil. Os terceiros são os que representam 

entidades governamentais. Na última categoria estão todos aqueles que, em algum momento 

de sua trajetória institucional, fizeram parte de um dos seguintes cargos que, segundo a 

literatura, tem maior poder decisório sobre o endividamento público: Ministro da Fazenda, 

Presidente do Banco Central e Secretário do Tesouro Nacional. A partir da análise, foi 

importante fazer a diferenciação entre “burocratas” e “burocracia da dívida”, tendo em vista a 

participação direta dos últimos nas decisões sobre o endividamento público, enquanto alguns 

“burocratas”, apesar de terem sido parte do que é considerado enquanto burocracia, não 

participaram desses órgãos.  

A classificação dos convidados dessa maneira permite analisar seus discursos tendo 

em vista sua posição no campo institucional ou na sociedade civil. Assim, a fala dos que 

consideramos enquanto especialistas, ainda que possam ser semelhantes à dos que 

participaram da gestão do endividamento público, tem lugar diferenciado na CPI tendo em 

vista sua atuação nas decisões a respeito do tema. 
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Quadro 5: Convidados e convocados da CPI. 

CONVIDADO FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO   

Márcio Pochmann Presidente do IPEA 

   

BUROCRACIA 

 

 

 

Raul Velloso Consultor Econômico 

ESPECIALISTA  

 

 

Aristoteles Atheniense 

Vice-Presidente da Comissão Internacional do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil  

REPRESENTANTE DE ENTIDADE  
  

Joelson Dias 

Secretário da Comissão de Relações Internacionais da Ordem 

dos Advogados do Brasil 

REPRESENTANTE DE ENTIDADE  

 

 

Sílvia Mara Leite Cavalcante  

Vice-Presidente de Administração do Conselho Federal de 

Contabilidade 

REPRESENTANTE DE ENTIDADE  

 

 

Renato Alves dos Santos  

Assessor Parlamentar do Conselho Federal de Economia (ele 

compareceu, mas teve o depoimento dispensado) 

REPRESENTANTE DE ENTIDADE  

 

 

Cláudio Figueiredo Coelho Leal 

Superintendente da Área de Crédito do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social 

BUROCRACIA  

 

 

Maria Dirlene Trindade Marques Conselheira Federal do Conselho Federal de Economia  

REPRESENTANTE DE ENTIDADE  

 

 

Cláudio Francisco Theorodo Machado Ribeiro de 

Lessa Ex-Reitor da UFRJ 

ESPECIALISTA  

 

 

Arno Hugo Augustin Filho  Secretário do Tesouro Nacional  

BUROCRACIA DA DÍVIDA   

 

 

Murilo Portugal Filho   Vice-Diretor-Gerente do FMI 

BUROCRACIA DA DÍVIDA  

 

 

João Sayad Secretário de Estado de Cultura de São Paulo  

ESPECIALISTA  

 

Armínio Fraga Ex-Presidente do Banco Central do Brasil  BUROCRACIA DA DÍVIDA   

Paulo Sérgio Souto  

Presidente do Conselho Regional de Economia do Rio de 

Janeiro 

ESPECIALISTA  
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Dércio Garcia Munhoz Economista  ESPECIALISTA   

Sérgio Miranda Ex-Deputado Federal ESPECIALISTA   

Francisco Luiz Lopreato  Professor do Instituto de Economia da UNICAMP ESPECIALISTA   

Luiz Carlos BresserPereira  Professor Emérito da FGV BUROCRACIA DA DÍVIDA   

Éder de Moraes Dias Secretário de Estado de Fazenda o Estado do Mato Grosso BUROCRACIA   

João Pedro Casarotto 

Membro da Federação Brasileira de Associações de Fiscais 

de Tributos Estaduais - FEBRAFITE  

REPRESENTANTE DE ENTIDADE  

 

Maria de Lourdes Mollo Professora do Departamente de Economia da UNB  

ESPECIALISTA 

 

Maurício de Albuquerque Wanderley  

Secretário da Secretaia de Macroavaliação Governamental do 

TCU  

BUROCRACIA   

 

Elena Garrido 

Diretora do Departamento Jurídico da Confederação Nacional 

de Municípios  

REPRESENTANTE DE ENTIDADE  

 

Guido Mantega  Ministro de Estado da Fazenda  BUROCRACIA DA DÍVIDA  

Henrique de Campos Meirelles  Presidente do Banco Central do Brasil  BUROCRACIA DA DÍVIDA  
 

Fonte: Elaborado pela autora.
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2.4 A atuação dos deputados na CPI e a centralização das decisões no Executivo 

 

Com vistas a analisar as disputas relacionadas às “versões” sobre a dívida pública 

defendidas ao longo da CPI, comparando o posicionamento da burocracia da dívida com os 

posicionamentos dos que teceram críticas à gestão do endividamento público, esta seção tem 

o objetivo de examinar a atuação dos deputados na CPI em relação a centralização das 

decisões no executivo e em sua burocracia. Essa questão é relevante na medida em que 

analisar como os deputados se posicionaram em relação ao executivo e sua burocracia permite 

compreender a dimensão dessas disputas que passa pelo conflito entre burocracia e política, 

sendo possível, a partir disso, fazer considerações a respeito de qual era a perspectiva dos 

deputados a respeito dessa centralização.  

  Literatura sobre as políticas econômicas no Brasil ressalta a centralização 

dessas decisões no Poder Executivo, aspecto que se intensificou ao longo da Ditadura Militar 

e segue como sendo característico da Nova República (LOUREIRO, 2006). Nas pesquisas a 

respeito da dívida pública, o tema também é recorrente, tendo em vista as decisões que seriam 

tomadas de forma unilateral pelo Poder Executivo e pela sua burocracia, em especial pelo 

Banco Central do Brasil, principalmente através do Copom
29

 que decide sobre a taxa básica 

de juros da economia brasileira, a Selic
30

. Daniel Bin (2010), ao analisar a CPI da dívida 

pública, chegou as seguintes conclusões a respeito da relação dos parlamentares com o 

endividamento público:  

a)Todos os deputados da CPI da Dívida Pública reconheceram que a dívida não é uma questão 

com a qual o parlamento se ocupa, o que também teria ficado evidente na dificuldade de 

obtenção do quórum durante a CPI (BIN, 2010);  

                                                           
29

 “O Copom é composto pelos membros da Diretoria Colegiada do BCB: presidente do BCB, diretor de Política 

Monetária, diretor de Política Econômica, diretor de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos,  

diretor de Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural,  diretor de 

Fiscalização,  diretor de Regulação,  diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania  diretor de 

Administração[...] As reuniões ordinárias do Copom eram realizadas mensalmente, até 2005. Em 2006, passaram 

a ocorrer oito vezes ao ano, com espaço de aproximadamente a cada seis semanas, e são realizadas em dois 

dias.” (BCB, 2016, p.6).  
30 “No Brasil a taxa de juros livre de risco é representada pela taxa Selic, a qual é o instrumento básico de 

política monetária no atual regime de metas de inflação, implantado em 1999.” (OREIRO, J.; PAULA, L.; 

SILVA, G.; AMARAL, R., 2012, p.559). “A taxa Selic, instrumento primário de política monetária do Copom, é 

a taxa de juros média que incide sobre os financiamentos diários com prazo de um dia útil (overnight), lastreados 

por títulos públicos registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). O Copom estabelece a 

meta para a taxa Selic, e cabe à mesa de operações do mercado aberto do BCB manter a taxa Selic diária 

próxima à meta.”(BCB, 2016, p.7) 
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b) Houve resistência por parte de parlamentares em chamar membros do Poder Executivo 

atuais e antigos para serem ouvidos (BIN, 2010). O fato de requerimentos de convocação 

serem retirados de pauta por acordo entre parlamentares ligados aos governos de Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstraria a hegemonia da 

burocracia econômico-financeira e seu desprezo pelo controle democrático (BIN, 2010). Ele 

relacionou esse aspecto a um “não agir” dos deputados em relação ao endividamento público, 

o que seria evidente não só na CPI, mas também nas poucas iniciativas por parte dos 

parlamentares em debater o tema. 
31

 

c) A CPI da Dívida Pública, segundo o autor, sintetizaria:  

                                             “i) a quase inexistência de espaços de participação e controle populares; ii) a 

omissão do parlamento; iii) a hegemonia do aparato econômico estatal e o seu 

desprezo pelo controle democrático; e iv) o compartilhamento entre burocracia, 

parlamento e finança de preocupações e ideologias típicas da atual fase de expansão 

financeira.” (BIN, 2010, p.226).  

Além disso, para Bin (2010), sendo um parlamento mal informado bem vindo, a 

burocracia ocultaria quando possível seu conhecimento e atividade frente à crítica;  

Mesmo com essa contribuição, além da conclusão de Bin (2010), importa chamar 

atenção para a dimensão das disputas nesse espaço, já que o próprio fato de ter ocorrido uma 

CPI, por mais que houvesse o que Bin considera como “hegemonia da burocracia financeira”, 

demonstra que há disputa em torno do tema. Nesse sentido, esta seção tem o objetivo de 

estudar como esse aspecto apareceu na CPI através da análise dos posicionamentos dos 

deputados que teceram críticas a essa centralização e do que foi proposto no Relatório Final.
32

  

 

2.4.1 Os discursos dos deputados sobre a centralização das decisões no Poder Executivo 

 

Alguns deputados afirmaram que o Congresso seria pouco influente na política do 

endividamento público, ressaltando o poder decisório do executivo. O Deputado Alfredo 

                                                           
31

 Segundo Bin (2010), exemplo disso seria que, apesar de na Constituição de 1988 estar definida a realização de 

uma CPMI sobre a dívida pública externa, ela até então não havia sido implementada. Ainda segundo ele, em 

abril de 1989 foi instalada comissão pelos membros do Senado e Câmara baseados na Constituição, mas o 

Congresso aprovou relatório que não atendeu à determinação original. Além disso, segundo Bin (2010), em 1996 

o Senado instalou comissão especial temporária com objetivo de examinar o problema da dívida interna pública 

e, assim, propor alternativas para sua solução, mas em 1998 a comissão foi extinta. 
32

 Outra dimensão do conflito entre poder executivo e poder legislativo também apareceu no conflito dos Estados 

e Municípios com a União. Isso se relaciona ao aspecto da centralização dos recursos na União. Especificamente 

em relação ao endividamento público, ressaltaram-se as condições de endividamento, impostas pela União, 

principalmente no que se refere à taxa de juros. Participantes também chamaram a atenção para como se deram 

esses contratos, ressaltando questões relacionadas à federalização da dívida na década de 90. Por falta de tempo, 

esse tema não será tratado nesta dissertação.  
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Kaefer (PSDB), por exemplo, afirmou que, apesar do Congresso votar um orçamento, o 

governo não tem limites para contrair dívidas: “Vejam bem, nós damos ao Executivo, 

qualquer governo que seja, sempre condições de contrair dívidas de forma ilimitada. Ora, de 

que adianta o Congresso votar um orçamento se, além do Orçamento, quando ele não tem 

dotação orçamentária, ele recorre ao endividamento?”
33

. Nesse mesmo sentido, o Deputado 

Hugo Leal (PSC) alegou que, quando tentava debater o endividamento público em reuniões 

da CMO (Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização), haveria a 

afirmação de que aquele espaço não era lugar para esse tipo de discussão:  

                                           “Porque, nos 3 anos em que participei da CMO, como coordenador de bancada, como 

membro, todas as vezes em que se ia discutir a dívida, ninguém discutia: ”Ah!, aqui 

não é o espaço para isso.”. Mas como?! Se a gente não pode discutir na CMO, na 

hora em que vota o Orçamento, em que hora é que vamos discutir? Então, vai ter 

que ser nesse momento. A CPI talvez seja esse instrumento. Quantas vezes, sou 

testemunha, vi o Deputado Paulo Rubem Santiago querer manifestar isso ao 

Ministro Paulo Bernardo e ao próprio Presidente do Banco Central, e: “Não é aqui; 

não, não podemos discutir; não é esse o assunto”. Mas qual é o assunto?! Estamos 

discutindo o Orçamento e não podemos discutir a dívida? Não podemos discutir a 

dívida pública, não podemos discutir a questão da rolagem?”
34

 

O Deputado Ivan Valente (PSOL) também ressaltou essa questão, enfatizando o 

aspecto relacionado à não discussão a respeito do superávit primário
35

 na CMO:  

                                            “Espero que esta Comissão faça uma interface com a Comissão de Orçamento, 

porque entendo que a Comissão de Orçamento não pode mais ignorar que uma fatia 

do Orçamento, quando é discutido, já é religiosamente colocado de lado. “Olha, 

aqui não se mexe”. Então, o Governo manda o Orçamento e diz: “Aqui não se mexe. 

Isso aqui é para pagamento de juros e amortizações da dívida pública”. Não. Essas 

questões são de soberania nacional. Entendeu?”
36

 

O aspecto da transparência nessas decisões também foi tema das falas dos deputados. 

O Deputado Ivan Valente (PSOL) alegou, por exemplo, que haveria um problema de 

transparência no Banco Central, que, segundo ele, seria uma “caixa preta” e que “essa relação 

que se estabeleceu entre contas do Tesouro e contas do Banco Central permite um tipo de 

promiscuidade que só interessa ao capital financeiro”.
37

 Em outro momento, o Deputado 

                                                           
33 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 19 ago. 2009, n. 

1233/09, p. 19-20. 
34 Ibid., p. 25-26. 
35 “Superávit primário é o resultado positivo de todas as receitas e despesas do governo, excetuando gastos com 

pagamento de juros. O déficit primário ocorre quando esse resultado é negativo. Ambos constituem o "resultado 

primário"” (SENADO, 2015). Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/superavit. 

Acesso em: 10 mar. 2018. 

36 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 26 ago. 2009, n. 

1304/09, p. 7. 
37 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 25 nov. 2009, n. 

2204/09, p. 26. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/superavit
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Paulo Rubem (PDT) afirmou que o Banco Central toma decisões de forma unilateral, 

especialmente o Copom, mas que isso não teria enquadramento jurídico:  

                                            “E eu encerro, Sr. Presidente, levantando aqui uma outra questão: a necessidade de 

nós encontrarmos o adequado enquadramento jurídico a essa brutal esfera de 

subjetividade que rege a política macroeconômica, onde, por exemplo, se confere a 

6, a 6 cidadãos na estrutura administrativa da política monetária de um País a 

suprema sapiência de decidir qual deve ser a taxa de juros, em função de uma 

interpretação do que provoca a inflação no País. Qual é a fundamentação jurídico-

constitucional deste estado da arte de extração de renda da sociedade para os 

credores dos títulos da dívida mobiliária? O que fundamenta juridicamente a 

chamada autonomia?”
38

 

O Deputado Paulo Rubem (PDT) também afirmou que o Tesouro Nacional não teria 

limites para emitir títulos: 

                                             “Quando se discute, portanto: por que não se estabelecem controles sobre a 

capacidade do Tesouro, ilimitada, de emitir títulos da dívida mobiliária? E isso foi 

dito semana passada, a jornalista Maria Clara do Prado escreveu na Gazeta 

Mercantil. Por que não tem limite? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é Lei de 

Responsabilidade Fiscal para dois terços da federação, para Estados e Municípios. 

Mas para a União não é. Os limites, os controles não são os mesmos. O Tesouro 

emite indiscriminadamente, e aprovou-se aqui, inclusive, que o resultado das 

operações de câmbio do Banco Central, seja com a intervenção no mercado, seja 

com as operações de swap, são cobertas ilimitadamente pelo Tesouro Nacional. Ou 

seja, nós, Deputados e Senadores, que somos amparados por uma Constituição que 

diz que todo poder emana de povo, mas esse todo poder não é o poder todo, para 

algumas coisas não temos poder nenhum.”
39

 

Assim, segundo ele, uma parte do orçamento já seria destinada a gastos com a dívida 

sem discussão ou aprovação dos Parlamentares. Além disso, Paulo Rubem afirmou que as 

autoridades monetárias “estão longe da democracia, têm medo de política, têm horror a voto, 

porque acham que democracia e política é populismo, é demagogia, não é seriedade 

econômica”
40

. O Deputado Pedro Fernandes, nesse sentido, afirmou que o Parlamento 

precisaria “resgatar a sua autoridade de discutir essas questões brasileiras.”
41

 Além disso, 

segundo ele, muitas coisas estariam “acontecendo por determinação de muitos poucos”
42

 e a 

sociedade não teria delegado isso “para que esses senhores usassem e abusassem das suas 

                                                           
38 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 30 set. 2009, n. 

1655/09, p. 16-17. 
39 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 16 dez. 2009, n. 

2400/09, p. 43-44. 
40 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 28 out. 2009, n. 

1940/09, p. 47-48. 
41 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 25 nov. 2009, n. 

2204/09, p. 38. 
42

 Ibid, p. 38. 
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prerrogativas”
43

. Deputados também ressaltaram o aspecto de quem influenciaria as decisões 

do Copom, como pode ser visto na fala do Dep. Hugo Leal que afirmou:  

                                            “Quando se pega o direcionamento do COPOM nesse trabalho feito aqui, os 

convidados da 36ª reunião do Banco Central com analistas independentes, os bancos 

têm 51%, a parte de gestão de ativos tem 35%; ou seja, 86% dos convidados para a 

reunião do Banco Central com analistas independentes são mercado. Qual é a lógica 

disso para nós? para definir a taxa de juros? É claro! Quem ganha com a taxa de 

juros é quem define a taxa de juros! Não tem cabimento!”
44

  

Vários deputados afirmaram ainda que deveria haver mecanismos de controle da 

burocracia. Jô Moraes (PCdoB), por exemplo, disse que teria que haver mecanismo que 

impedissem o BCB de ser autônomo:  

                                             “Mas o problema central é este: nós temos que alterar a taxa SELIC. Alterar não, nós 

temos que manter um mecanismo de pressão que impeça que o Banco Central seja 

tão autônomo e tão independente. Esta conversa fiada que existe aqui: “Ah, a 

autonomia do Banco Central, a autonomia do Banco Central”. O Banco Central é 

independente e autônomo do povo, do Governo e do País. E esse é que é o 

problema. Ele só deve obrigação ao mercado, ao sistema financeiro.”
45

 

Virgílio Guimarães (PT) também fez uma afirmação nesse sentido, dizendo ser 

necessário nova lei para o Banco Central para que houvesse mais transparência e redução da 

taxa de juros:  

                                             “Creio também que nós deveríamos nos debruçar sobre a questão do Banco Central. 

Uma nova lei do Banco Central é imprescindível. Temos de fazer uma nova lei para 

o Banco Central, estabelecendo que conselhos existem, como funcionariam as 

metas. Nós precisamos de um Banco Central moderno, estruturado, com metas, com 

objetivos, com mandatos e com formas de revogação de mandatos, para que isso 

tudo ajudasse extraordinariamente na transparência e redução da taxa de juros.”
46 

Questões relacionadas ao controle da burocracia também foram colocadas em relação 

ao Tesouro Nacional. O Deputado Kaefer (PSDB), por exemplo, afirmou que o problema, na 

verdade, seria do Tesouro Nacional e não do BCB, sendo necessários meios para controlar a 

emissão de títulos por parte do TN:                                               

                                             “E os juros vão subir em 2010, vão chegar a 10%, porque mesmo na crise, quando 

havia todas as condições para o Banco Central baixar os juros, ele não o fez por 

medida de precaução. Então, o Banco Central não é o culpado. O culpado dessa 

história toda é o Tesouro, que precisa administrar adequadamente isso. [...] O Banco 

Central não, pois ele não tem poder sobre isso. Ele é mero gerenciador. Ele é o 

efeito; a causa é o Estado, a administração pública central. [...]deveríamos fazer é 

criar mecanismos constitucionais para que o Tesouro não pudesse emitir títulos ao 

seu livre arbítrio. Deveria haver sempre uma liberação do Congresso, não ampla e 
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 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 25 nov. 2009, n. 

2204/09, p. 38. 
44 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 05 mai. 2010, n. 

0508/10, p. 5.  
45 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 21 out. 2009, n. 

1867/09, p. 25. 
46 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 09 dez. 2009, n. 

2320/09, p. 36.  
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genérica, mas específica. De que adianta termos um orçamento, discutir custos, 

tentar o equilíbrio se damos ao Tesouro um cheque especial? Ou seja, se não fechar 

a conta, ele emite título público.”
47

 

O que essas falas demonstram são questionamentos por parte dos deputados quanto ao 

poder de decisão sobre a política do endividamento público. Elas evidenciam percepções de 

parlamentares a respeito do poder que o Executivo teria sobre essas decisões e para a falta de 

controle do Congresso sobre elas. Aqui, o Executivo apareceu principalmente enquanto 

Tesouro Nacional ou Banco Central do Brasil.  Assim, sobressaiu na crítica ao Poder 

Executivo, a crítica à burocracia. A falta de limites que a burocracia teria para emissão de 

títulos e decisões sobre a taxa de juros apareceu como problema democrático, de prestação de 

contas, transparência e de conflito de interesses. Além disso, o que pode ser percebido é que 

tanto deputados da base aliada do governo da época quanto de oposição fizeram falas 

afirmando que deveria haver maior controle sobre o BCB e o TN nas decisões referentes ao 

endividamento público. No geral, as falas reivindicam o papel que Weber(2007) dirigia aos 

políticos nas tomadas de decisão em relação a burocracia, no sentido de que os parlamentares 

deveriam ter mais poder decisório sobre o tema e controle sobre os quadros burocráticos. Ao 

mesmo tempo, há questionamentos que refletem crítica quanto ao que regeria as decisões 

dessa burocracia, chamando atenção para o papel de policymakers  que eles cumpririam, o 

que podemos remeter à crítica que  Loureiro & Azevedo (2003) dirigem à idealização 

weberiana ao considerar o papel que a burocracia teria nas democracias contemporâneas. 

Assim, isso demonstra, ao mesmo tempo, uma ideia alinhada a de Weber(2007) no sentido de 

que os políticos deveriam tomar as decisões e controlar a burocracia e, ao mesmo tempo, 

questionamentos à idealização weberiana de que a burocracia traria maior racionalização à 

política.
48

  

Aqui também vale dizer que, a respeito da realização de uma CPI na Câmara dos 

Deputados sobre a dívida pública, a Comissão apareceu nos discursos de alguns parlamentares 

como uma maneira de realizar um debate que estaria relacionado ao “interesse público”, 

diferentemente de outros debates com os quais os deputados se ocupariam. O Deputado Paulo 

Rubem (PDT) fez comentário chamando atenção para esse aspecto: “E creio que nós daremos 

aqui um grande exemplo à Nação brasileira, de fazermos uma CPI. A Câmara cresce com essa 

intervenção, no momento em que o Congresso está exposto por questões outras, que não têm 

                                                           
47 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 21 out. 2009, n. 

1867/09, p. 33. 
48

 Vale notar que em outros momentos alguns deputados também ressaltam o papel dos funcionários da 

burocracia na profissionalização  da gestão do endividamento público e teceram elogios a sua atuação.  
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repercussão direta com o interesse público”
49

. Nesse mesmo sentido, o Deputado Ivan Valente 

(PSOL) afirmou que ela traria a oportunidade de o Congresso debater a “grande política”:  

“Queria dizer que a instalação desta CPI, eu acho, traz para a Câmara dos 

Deputados a grandeza do grande debate. Acho que a política nossa está muito 

rebaixada. O Congresso Nacional discute temas muito rebaixados: uma lógica de 

escandalização da política, uma lógica que não define para onde vai o orçamento 

da República, a arrecadação de impostos da República.”
50

 

O Deputado Virgílio Guimarães (PT) também afirmou: “Agora, eu falo o seguinte: se 

esta CPI existe é para que ninguém mais possa dizer que o Parlamento está dando cheque em 

branco para ninguém, porque nós vamos passar tudo a limpo.”
51

 Dessa forma, a partir do 

discurso desses deputados, pode ser associado debater a dívida pública a recuperar a 

credibilidade do Congresso Nacional, no caso, da Câmara dos Deputados, por ela ser parte do 

“interesse público”, da “grande política” e uma forma de demonstrar que o Congresso não “dá 

cheque em branco” para o Poder Executivo.  

No entanto, ao mesmo tempo que essa CPI apareceu na fala de alguns deputados como 

uma possibilidade de aumentar a credibilidade do Congresso, houve baixa assiduidade dos 

deputados nas audiências da CPI. Sobre isso, um deputado, por exemplo, afirmou: “[...] não 

vejo esse otimismo nem essa expectativa nesta CPI, fazendo uma autoavaliação. Dada a 

frequência dos Srs. Deputados, membros desta CPI, dá para se notar quão grande é o silêncio 

de S.Exas. nesta Casa”
52

. Em outro momento, outro deputado também ressaltou o 

esvaziamento da CPI, chamando a atenção para a falta de quórum para votação de 

requerimentos
53

: 

                                      “Então, não concordo com essa lógica. Por isso pedi uma CPI. Quem pediu foi eu: 

CPI da Dívida Pública. Infelizmente, não se quer investigar, não se quer investigar 

nesta Casa. Está aqui: não tem quorum para votar requerimento de informação, não 

tem quorum para se requerer as pessoas. É uma dificuldade para se fazer reunião 

com quorum. Às 15h30min ou 16h, o Presidente abre, e acabou a reunião, porque 

não se vota requerimentos. Esse aqui, talvez, seja o fato mais relevante. Se você 

gasta metade do Orçamento da República nisso, tem que discutir isso.” 

Essa questão pode ser percebida também na votação do relatório final. Dos vinte e 

quatro parlamentares com direito a voto, treze participaram dessa votação, ou seja, quase 

metade dos deputados que tinha direito a participar da CPI não participou da decisão a 

                                                           
49 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 19 ago. 2009, n. 

1233/09, p. 16. 
50 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 19 ago. 2009, n. 

1233/09, p. 22. 
51 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 07 out. 2009, n. 

1725/09, p. 27.  
52 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 14 out. 2009, n. 

1787/09, p. 14.  
53 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 28 out. 2009, n. 

1940/09, p. 14.  
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respeito do relatório final desta, demonstrando certo desinteresse dos deputados nessa 

Comissão. Diniz (2000, p. 28) aponta que o aumento do poder discricionário do Executivo, ao 

submete-lo a uma lógica que lhe escapa do controle, produziria incentivos ao comportamento 

irresponsável do Congresso, acentuando a baixa credibilidade das instituições representativas. 

Pode ser considerado que é nesse sentido que a CPI da Dívida Pública, por conta do tema que 

trata, apareceu nas falas de alguns deputados como uma maneira do Congresso melhorar sua 

imagem junto à população. É também nesse sentido, que, ao mesmo tempo, apesar dos 

deputados ressaltarem o aspecto da  falta de controle do Congresso sobre o endividamento 

público e de ser a CPI uma possibilidade de discutir esses temas e melhorar a imagem do 

Congresso, ocorreu o esvaziamento da Comissão.
54

 O que pode demonstrar tanto a 

indiferença dos deputados em relação ao tema, como a indiferença desses em relação à CPI 

como um instrumento no jogo político que pudesse atender a seus objetivos. Sem os 

instrumentos para analisar essas suposições, o que saliento na análise é certo desinteresse da 

maioria dos deputados na participação da CPI da Dívida Pública. 

 

2.4.2 A centralização das decisões no Executivo e o Relatório Final 

 

Esta seção busca analisar o que foi definido no Relatório Final por parte dos 

Deputados em relação à centralização das decisões no Poder Executivo. Antes, algumas 

considerações são necessárias. Cadah, Vasselai e Centurione (2011), em pesquisa referente às 

conclusões de CPIs no Brasil, consideram quais são os encaminhamentos possíveis de um 

relatório final: 

                                             Do ponto de vista de suas conclusões, todas CPIs devem apresentar um relatório à 

mesa da casa onde foi criada. Que como dito, não precisa ser aprovado em plenário - 

já passa a valer automaticamente. Nele pode haver resoluções, projetos de lei, 

indiciamentos, encaminhamento e recomendações aos outros poderes. Caberia à 

Câmara e/ou Senado dar continuidade às indicações legislativas. Ao Ministério 

Público promover a responsabilização criminal ou civil dos infratores. Às polícias 

Civil e Federal a continuidade de investigação criminal posterior. Ao Tribunal de 

Contas da União (TCU) e à Controladoria Geral da União (CGU) as possíveis 

sanções administrativas aos infratores. Uma vez que, como vimos, as CPIs por sua 

natureza completamente investigatória não têm atribuição constitucional de julgar 

ou impor penas, no marco jurídico nacional devem produzir relatórios finais com 

recomendações e encaminhamentos às outras instituições para a responsabilização 

civil ou criminal dos envolvidos (CADAH; VASSELAI; CENTURIONE, 2011, p. 

104). 

                                                           
54

 As atas não foram utilizadas como parâmetro para medir a presença nas audiências tendo em vista que os 

deputados podiam assinar e se retirar do espaço, sendo a análise do esvaziamento da CPI baseada nas falas ao 

longo da CPI, tendo em vista também quantos deputados se pronunciaram. 
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Dessa forma, no Relatório Final pode haver indiciamentos, encaminhamentos e 

recomendações a outros poderes, como à Câmara e ao Ministério Público. Sobre a votação do 

relatório final da CPI, do total de vinte e quatro votantes, treze estavam presentes no momento 

da votação (Quadro 6). Tendo cinco votado contra a aprovação desse relatório final e oito a 

favor, sendo estes últimos: Manoel Junior (PMDB/PB), Marcio Reinaldo Moreira (PP/MG), 

Nelson Meurer (PP/PR), Pedro Novais (PMDB/MA), Virgílio Guimarães (PT/MG), Alfredo 

Kaefer (PSDB/SP), Jô Moraes (PCdoB/MG) e Jose Rocha (PR/BA).
 55

  

Quadro 6: Votação para aprovação do relatório final. 

DEPUTADO  VOTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

Carlos Alberto Canuto (PSC/AL) Não 

Hugo Leal (PSC/RJ) Não 

Manoel Junior (PMDB/PB) Sim 

Márcio Reinaldo Moreira (PP/MG) Sim 

Nelson Meurer (PP/PR) Sim 

Pedro Novais (PMDB/MA) Sim 

Virgílio Guimaraes (PT/MG) Sim 

Alfredo Kaefer (PSDB/SP) Sim 

Jô Moraes (PCdoB/MG) Sim 

Paulo Rubem Santiago (PDT/PE) Não 

Ivan Valente (PSOL/SP) Não 

José Rocha (PR/BA) (suplente de Ernandes 

Amorim PTB/RO) 

Sim 

Pedro Fernandes (PTB/MA) (suplente de 

Nelson Meurer PP/PR) 

Não 

    Fonte: Elaboração da autora com base na vigésima sétima reunião ordinária da CPI da dívida pública. 

Vale dizer que também foi apresentado um relatório alternativo através de voto em 

separado do Deputado Ivan Valente (PSOL), também assinado pelos Deputados Hugo Leal 

(PSC/RJ), Pedro Fernandes (PTB/MA), Cleber Verde (PRB/MA), Paulo Rubem Santiago 

(PDT/PE), Ernandes Amorim (PTB/RO), Carlos Alberto Canuto (PSC/AL) e Julião Amin 

(PDT/MA), sendo este entregue ao Ministério Público. A principal diferença entre os dois se 

refere às recomendações feitas de investigação da dívida em si e responsabilização dos atores 

envolvidos no endividamento público, tendo sido afirmada a necessidade de auditoria da 

dívida pública haja vista possíveis ilegalidades nos contratos e a ênfase na falta de 

contrapartida do endividamento público. Importa ressaltar que o relatório final oficial da CPI 

não fez nenhuma recomendação ao Ministério Público, aparecendo como exceção em relação 

a outras CPIs realizadas na casa já que, em pesquisa feita por Cadah, Vasselai, Centurione 

(2011, p. 108): 

                                                           
55 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 11 mai. 2010, n. 

0545/10, p. 18-21.  
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                                             Do total de 43 CPIs analisadas, 24 (56%) propuseram indiciamentos diretamente à 

Polícia Federal. E 37 (86%) encaminharam recomendações para o Ministério 

Público. Além disso, os dados apresentam padrão de regularidade nas duas casas e 

nas CPIs mistas. Já que nas CPIs da Câmara dos Deputados 86% dos relatórios 

finais continham encaminhamentos ao Ministério Público, o valor praticamente é 

repetido para Senado 85% e Mistas 85%. 

A respeito da centralização das decisões referentes à gestão do endividamento público 

no Poder Executivo, o relatório final fez conclusões e recomendações em relação à 

competência do Senado sobre o tema, à composição do Copom e suas justificativas para as 

decisões referentes à taxa de juros, à prestação de contas por parte do BCB e TN, à 

autorização legislativa para utilização de recursos provenientes de emissão de títulos e à 

transparência do processo de endividamento. Muitas das recomendações foram baseadas no 

que já estaria na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas ainda não havia sido colocado em 

vigência, além de recomendações de mudança nessa mesma lei. 

Referente às competências do Senado, afirmou-se que este deveria fixar limites 

globais para o endividamento da União, como definido constitucionalmente, e que o Senado 

teria renunciado à parte da sua competência. A respeito do Copom, afirmou-se que os pontos 

de vista do setor produtivo e dos trabalhadores não eram levados em consideração na fixação 

das taxas de juros, apontando como alternativa para esse quadro a participação do setor 

privado no Conselho Monetário Nacional e de demais áreas do governo no Copom: 

59. As composições do Conselho Monetário Nacional e do Copom, que já sofreram 

alterações desde que criados, revelam o enfoque exclusivo na política monetária e a 

prevalência dos dirigentes do Banco Central e dos ministros da área econômica nas 

decisões referentes à fixação da taxa básica de juros. Os pontos de vista do setor 

produtivo e dos trabalhadores, por exemplo, não são levados em conta e dificilmente 

estão refletidos na meta de inflação e na meta de juros a ser perseguida. Alguns 

integrantes desta CPI consideraram que essa questão estaria madura para ser 

abordada. 60. Alternativas levantadas na CPI para esse quadro foram a participação 

de representantes do setor privado no Conselho, e a participação de mais áreas do 

governo no Copom, para além das autoridades econômicas. O Congresso detém 

atualmente um papel secundário na definição de políticas econômicas, bem menor 

do que lhe deveria caber (RELATÓRIO FINAL, 2010, p. 18).  

Além disso, foi afirmado que o processo de fixação da taxa de juros não teria a 

“transparência desejável”, já que as atas das reuniões do Copom não registram quem 

participou das reuniões e suas justificativas nas votações. Sobre isso, foi proposta alteração 

em lei, com a seguinte modificação: “As atas do Comitê de Política Monetária do Banco 

Central do Brasil ou outro que o venha a substituir conterão o voto e as razões de voto de cada 

um de seus membros em reuniões que decidirem sobre a meta da taxa de juros básica” 

(RELATÓRIO FINAL, 2010, p. 38). Além disso, segundo o relatório, dois deputados da CPI, 

Virgílio Guimarães e Ricardo Berzoíni, formulariam proposição legislativa para regular 

questões referentes à meta de taxa de juros e composição do CMN e Copom.  
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Sobre a transparência, afirmou-se que o Executivo poderia ter avançado mais na 

disponibilização de informação: 

                                             Em primeiro lugar, independentemente do indicador de finanças públicas que 

estejamos pretendendo acompanhar Executivo nos 10 últimos anos poderia ter 

avançado ainda mais para melhorar a informação, como, por exemplo, facilitar a 

comparabilidade entre dados produzidos e publicados pelo Banco Central, Tesouro 

Nacional e a Secretaria de Orçamentos Federais do Ministério do Planejamento, 

incluindo os da dívida pública. Em segundo lugar, sem desmerecer o valor analítico 

do conceito de resultado primário, as atenções dos economistas e as pautas dos 

parlamentares desde a implementação da LRF estão dirigidas quase que apenas para 

este indicador. Ainda, a evolução das dívidas públicas bruta e líquida não tem tido a 

divulgação perante o Congresso e os debates merecidos, não obstante desde 2001 o 

Tesouro Nacional elaborar seus planos anuais de financiamento. Por fim, as relações 

entre o Tesouro e o Banco Central e a dívida, no caso das emissões diretas, passam 

cada vez menos pelo Orçamento. 78. Somos favoráveis a que se exija prévia 

autorização orçamentária para o uso dos recursos derivados da emissão de títulos, 

qualquer que seja a forma de emissão. No entanto, a tendência tem sido no sentido 

contrário, como no caso dos volumosos empréstimos recentes do Tesouro ao 

BNDES (RELATÓRIO FINAL, 2010, p. 23). 

 Em relação às propostas de controle sobre o endividamento, foi proposto que a 

emissão de títulos da dívida por parte do TN deveria ser consignada na lei orçamentária:  

                                             A Toda emissão de títulos da dívida pública de responsabilidade do Tesouro 

Nacional, quaisquer que sejam a finalidade e a forma da emissão, e a despesa a que 

fará face, entendida também como despesa a transferência e a entrega dos títulos a 

autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, integrantes 

da administração pública federal, serão consignadas na lei orçamentária e nos 

créditos adicionais (RELATÓRIO FINAL, 2010, p. 38). 

Também foi proposto que o BC prestasse contas ao Congresso Nacional em relação 

às operações compromissadas:  

                                             No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do 

Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do 

Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas 

monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas 

operações e os resultados demonstrados nos balanços, bem como a justificativa da 

evolução de suas operações compromissadas no período (RELATÓRIO FINAL, 

2010, p. 39). 

Além disso, foi afirmado que os parlamentares deveriam “continuar defendendo a 

democratização do acesso à informação sobre as contas públicas e a autorização legislativa, 

sem exceções, para o uso dos recursos do Orçamento” (RELATÓRIO FINAL, 2010, p. 31), e 

que os deputados seriam favoráveis a que se exija prévia autorização orçamentaria para “o uso 

dos recursos derivados da emissão de títulos, qualquer que seja a forma de emissão e qualquer 

que seja a despesa que financie” (RELATÓRIO FINAL, 2010, p. 33). Também foi posto que 

o Ministério da Fazenda deveria tornar disponível ao cidadão, via internet, sistema de registo 

das dívidas públicas interna e externa como exigido na LRF.   

Dessa forma, em relação às recomendações referentes à burocracia sobre a política 

da dívida pública, o Relatório Final fez recomendações em relação às competências do 
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Senado, à democratização do acesso à informação, à transparência, à prévia autorização para 

uso de recursos derivados do endividamento e ao Copom (Quadro 7). A respeito das 

propostas de alteração na LRF,  o foco esteve  no aspecto da transparência e na prestação de 

contas(Quadro 8). 
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Quadro 7: Recomendações do Relatório Final. 

Competências do Senado “107. Compete ao Senado estabelecer, além dos limites globais para as operações de crédito externo da União, as 

condições para essas operações (art. 52, inciso VII, da Constituição). O estabelecimento dessas condições, 

refletindo-se nas cláusulas contratuais ou nas características das emissões soberanas, restaurará plenamente ao 

âmbito parlamentar os instrumentos de supervisão e controle sobre a dívida externa. Cláusulas contratuais 

externas e condições de emissão desses títulos devem ser debatidas politicamente e julgadas desejáveis ou 

indesejáveis para o país.”(p.30). “111. Constatamos a necessidade de que seja aprovado o Projeto de Resolução 

84, de 2007, do Senado Federal, que dispõe sobre o limite global para o montante da dívida consolidada da 

União. O limite proposto, de 350% da RCL, é compatível com a série histórica da relação dívida 

consolidada/receita corrente líquida.”(p.32). “112. Constatamos também a necessidade de que seja aprovado, 

com urgência, o PLC 54, de 2009, que também tramita no Senado, fixando o limite para a dívida mobiliária 

federal. O limite proposto, de 650% da RCL, é compatível com a série histórica da relação dívida mobiliária 

federal /receita corrente líquida.”(p.32) 

Democratização do acesso à 

informação 

“109. Devemos continuar defendendo a democratização do acesso à informação sobre as contas públicas e a 

autorização legislativa, sem exceções, para o uso dos recursos do Orçamento. Assim, Congresso e sociedade 

poderão acompanhar a aplicação das receitas públicas e avaliar a condução da política fiscal.”(p.30). 

 

Transparência “110. O Ministério da Fazenda deve concluir prontamente, tornar disponível ao cidadão via Internet, e manter 

atualizado, sistema de registro das dívidas públicas interna e externa, tal como exigido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (art. 32, §4º). O TCU vem fazendo essa recomendação e deve continuar a fazê-la, para 

sanar tal pendência e garantir transparência à dívida. A LRF prevê que o registro seja centralizado, dado amplo 

acesso ao público, e informe ao menos encargos e condições de contratação das operações de crédito e limites 

relativos às dívidas consolidada e mobiliária, bem como as garantias concedidas pelo ente.”(p.30). 

 

Prévia autorização para uso 

de recursos derivados do 

endividamento 

“119. Somos favoráveis a que se exija prévia autorização orçamentária para o uso dos recursos derivados da 

emissão de títulos, qualquer que seja a forma de emissão e qualquer que seja a despesa que financie. Estamos 

propondo inclusão de dispositivo com esse comando na LRF (no mesmo art. 5º). A tendência tem sido, muitas 

vezes, no sentido contrário, como no caso dos volumosos empréstimos recentes do Tesouro ao BNDES. 

Entendemos que o Congresso, sabendo que existe um limite, legal ou teórico, à dívida bruta, deva poder fazer 

suas escolhas no momento em que se efetua a emissão, e não, diante do fato consumado, simplesmente 

referendar nas propostas orçamentárias futuras as despesas obrigatórias relativas a juros e amortização.” (p.33).  
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Prestação de contas 121. Tendo em vista que originalmente a LRF previu que apenas o Tesouro Nacional emitisse dívida pública e a 

importância que assumiram as operações compromissadas do Banco Central no total da dívida interna, nesse 

mesmo projeto de lei complementar (alterando o art. 9º da LRF), propomos que, quando da avaliação semestral 

do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, o Banco Central também 

apresente a justificativa da evolução de suas operações compromissadas no período.” (p.33).   

 

Recomendações para o 

Copom 

“59. As composições do Conselho Monetário Nacional e do Copom, que já sofreram alterações desde que 

criados, revelam o enfoque exclusivo na política monetária e a prevalência dos dirigentes do Banco Central e dos 

ministros da área econômica nas decisões referentes à fixação da taxa básica de juros. Os pontos de vista do setor 

produtivo e dos trabalhadores, por exemplo, não são levadas em conta e dificilmente estão refletidos na meta de 

inflação e na meta de juros a ser perseguida.” (p.18).   

 “60. Alternativas levantadas na CPI para esse quadro foram a participação de representantes do setor privado no 

Conselho, e a participação de mais áreas do governo no Copom, para além das autoridades econômicas. O 

Congresso detém atualmente um papel secundário na definição de políticas econômicas, bem menor do que lhe 

deveria caber” (p18).   

 “79. O processo da fixação da taxa de juros básica pelo Copom não traz a desejável transparência, uma vez que 

as atas das reuniões, que são referência para o mercado financeiro, simplesmente registram o número de 

membros do Copom que votaram em cada alternativa, sem citar-lhes os nomes nem as justificativas de seus 

votos.” (p.24).   

 “114. É urgente ampliar o debate da política monetária; do uso do principal instrumento do sistema de metas de 

inflação, a taxa de juros; e da composição dos colegiados que dão o rumo e implementam essa política, para 

decidir se esse quadro deve ser alterado. O Congresso avaliará se o instrumental à disposição das autoridades 

monetárias deve servir apenas ao controle dos preços ou, também e em que medida, para perseguir metas de 

atividade econômica e de emprego, a exemplo de bancos centrais de outros países. O setor privado passará a ter 

representação no CMN e mais órgãos do governo, integrarão o Comitê de Política Monetária, se os fatos 

apontarem nesta direção” (p.32).  

 “120. Nos termos desse mesmo projeto de lei complementar, tendo em vista a finalidade de dar transparência às 

decisões do Comitê de Política Monetária, propomos que a LRF (art. 7º) determine que as atas do referido 

Comitê contenham o voto e as razões do voto de cada integrante em reuniões que decidirem sobre a meta da taxa 

de juros básica.” (p.31).  
Elaboração própria baseada em Relatório Final da CPI da Dívida Pública 
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Quadro 8: Propostas de alteração na LRF referentes à centralização das decisões no Executivo. 

Autorização orçamentária para uso 

dos recursos 

“A Toda emissão de títulos da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, quaisquer que 

sejam a finalidade e a forma da emissão, e a despesa a que fará face, entendida também como despesa a 

transferência e a entrega dos títulos a autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia 

mista, integrantes da administração pública federal, serão consignadas na lei orçamentária e nos créditos 

adicionais.” (p.38).    

Transparência “O projeto de lei, a lei e os relatórios de execução orçamentária, assim como o sistema informatizado 

integrado de administração financeira, demonstrarão separadamente as parcelas dos juros nominais 

apropriadas a título de juros reais e de atualização monetária do principal da dívida mobiliária.”  (p. 38).  

Transparência “As atas do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil ou outro que o venha a substituir 

conterão o voto e as razões de voto de cada um de seus membros em reuniões que decidirem sobre a meta 

da taxa de juros básica.” (p.38-39).  

Prestação de contas “No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, 

em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do 

cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e 

o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços, bem como a justificativa da 

evolução de suas operações compromissadas no período.” (p.39).   
Elaboração própria baseada em Relatório Final da CPI da Dívida Pública.
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Sobre quais deveriam ser as conclusões da CPI no Relatório final, houve disputa entre 

os deputados. Vale aqui demonstrar como ela se expressou entre os que votaram a favor do 

relatório final e os que votaram contra. As disputas giraram centralmente em torno das 

recomendações em relação ao BCB e ao Copom e tiveram mais a ver com o que essas 

recomendações propuseram do que com as opiniões que os deputados manifestaram a respeito 

do BCB e do Copom, já que os deputados que votaram contra e favor do relatório final 

teceram críticas a certa discricionariedade das decisões desses órgãos na  política da dívida 

pública. Todas os discursos a seguir foram proferidos nas reuniões que discutiram o relatório 

final. 

Virgílio Guimarães que votou a favor do relatório final aprovado, por exemplo, 

afirmou que iria propor lei referente ao BCB em outro momento, pois não daria tempo de 

fazê-lo para CPI: 

                                            “Concordo com o Deputado Berzoini. Vamos fazer um projeto para ter um Conselho 

Monetário e um COPOM inclusive até menos estatal. Eu sou inteiramente favorável 

ao controle social sobre o Banco Central. Acho que deve ter. Acho que deve ter 

mandato para o Banco Central. Acho que deve ter controle social, talvez através do 

próprio Conselho Monetário ou um conselho do Banco Central. Para isso tudo 

podemos fazer um projeto de lei. Eu faço junto com o Berzoini, porque talvez seja 

muito em cima da hora para propor ao Relator, mas faremos uma referência a que 

isso é uma decorrência da CPI, uma preocupação da CPI. O Banco Central deve ter 

controles sociais sobre ele. Por que o que o Banco Central vai ser uma caixa-preta, 

para fazer o que quiser, o que o Presidente manda ou o Ministro da Fazenda manda, 

o que dá na cabeça do Presidente do Banco Central? Não, tem que ter 

responsabilidade sobre isso. Os diretores têm que passar pelo crivo da aprovação do 

Congresso, tem que ter mandato, metas. Tem que ter essas coisas.”
56

 

O Deputado Quintão, que também votou a favor do Relatório Final, questionou as 

decisões do Copom na reunião em que se debateu o relatório: 

                                                  “Temos que tomar um rumo no País. Na semana passada, o COPOM aumentou, 

mais uma vez, a taxa SELIC. E é interessante que para reduzir, reduz a conta gotas, 

a ponto 25, ponto 50, mas para aumentar dá uma pancada só, ponto 75. Temos que 

dar o nosso parecer de que isso tudo contribui com o aumento da nossa dívida. É 

interessante que o único país que está aumentando os juros é o Brasil. Os Estados 

Unidos permanecem, a Europa está diminuindo ainda, o Japão está negativo, e o 

Brasil dá essa pancada que é difícil para um economista entender o que houve. Para 

conter a inflação, eu vejo que não é, porque isso não contém inflação. O povo 

brasileiro já está com dificuldade de consumir novamente e agora esse aumento de 

juros vai dificultar mais ainda o acesso ao crédito.”
57

  

Marcio Reinaldo, que também votou a favor do relatório aprovado, alegou que o 

Presidente do Banco Central seria definido pelos Estados Unidos, sendo Henrique Meirelles o 

                                                           
56 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 04 mai. 2010, 

n.0467/10, p. 36. 
57 Ibid., p. 9.  
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exemplo “da raposa tomando conta do galinheiro” e que, enquanto esse assunto não fosse 

resolvido, seria bobagem fazer observações sobre o tema que “não vão chegar muito longe”: 

                                             “O processo é por aí. Quando um Presidente da República, seja Fernando Henrique 

Cardoso, seja Lula, assume a Presidência da República, recebe uma ordem dos 

Estados Unidos, de Nova Iorque, para colocar fulano ou beltrano no Banco Central. 

E Meirelles é o exemplo que V.Exa. falou há pouco, dando inclusive o tom da 

raposa tomando conta do galinheiro. É assim que vejo também. Então, enquanto 

esse assunto não for resolvido e este País não tiver soberania de fato, é bobagem 

ficarmos fazendo algumas observações que não vão chegar muito longe. Falo isso 

em termos mais históricos, para ver a dificuldade do processo.”
58

 

 

Jô Moraes afirmou que seria necessário que outra comissão ou órgão apresentasse 

proposta para alteração da composição do Copom: 

                                            “Também com relação a esta proposta que V.Exa. inclui aqui de alteração da 

composição do COPOM, alguns integrantes desta CPI consideraram que esta 

questão estaria madura para ser abordada. É também uma proposta objetiva. É 

necessário que a Comissão de Fiscalização e Controle desta Casa, ou algum outro 

órgão, apresente uma proposta concreta de alteração da composição do COPOM, 

sob pena de nós ficarmos amarrados — para isso que o Deputado Hugo Leal 

colocou que são os que se interessem pela especulação que definem a Taxa 

SELIC.”
59

  

Paulo Rubem, que votou contra a aprovação do relatório final, declarou que o 

Congresso “resmungava” sobre o Copom mas não propôs iniciativas para recuperar o 

“controle constitucional” do endividamento na CPI: 

                                             “Em segundo lugar, nós assistimos nesta CPI a embate de questões que não são 

meramente jurídicas. É lamentável que o Brasil inicie a segunda década do século 

XXI submetendo-se a uma ordem monetária que subtrai do Congresso a sua 

autoridade política, assentada na Constituição, no art. 1º, parágrafo único. O 

Congresso simplesmente resmunga cada vez que o COPOM aumenta a taxa de 

juros, mas não propõe, num Relatório aprovado em uma CPI, quaisquer iniciativas 

para recuperar o controle constitucional democrático do endividamento; o 

Congresso, na semana passada, assistiu a inúmeras manifestações alusivas ao 10º 

aniversário da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas tem sido omisso cada vez que se 

aumenta a Taxa Básica de Juros e não exige das autoridades monetárias a fonte que 

vai financiar a despesa inerente ao aumento da taxa básica.”
60

  

O Deputado Hugo Leal, que também votou contra, disse que as recomendações do 

relatório não trariam mudança efetiva, afirmando que o relatório faz “recomendações 

maternas”: 

                                      “Aí, fico na linha da psiquiatria trazida pelo Deputado Paulo Rubem Santiago. 

Como é que se fazem discursos aqui sobre o crescimento do País, sobre a 

interferência da taxa básica de juros no desenvolvimento, sobre a interferência do 

mercado no crescimento ou não do País e chega aqui, se tolhe dizendo: “Não, o 

relatório está ótimo!”. As recomendações, com toda a vênia, eu falei isso, são 

recomendações maternas, aquelas recomendações de mãe quando o filho sai: “Olha, 

                                                           
58 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 05 mai. 2010, n. 

0508/10, p. 9. 
59 Ibid., p. 19-20.  
60 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 11 mai. 2010, n. 

0545/10, p. 25-26. 
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leva o casaco, meu filho, leva um guarda-chuva”. São coisas singelas, simplórias. 

Nada, nada de efetivo trouxe, nada de inovador, nada que pudéssemos realmente 

dizer que estamos efetivamente mudando, a não ser o seu resultado final, antes dos 

impactos das políticas sociais, no item 93, que fala: “Queria destacar que o 

crescimento satisfatório que a economia passou a ter nesse período não dependeu 

do endividamento nem do déficit. É um novo tipo de crescimento, mantido o 

equilíbrio fiscal e o controle da inflação, portanto, gerando empregos”. Isso aqui é 

um editorial, deve ser do início da ata do Banco Central. [...] Então, Sr. Presidente, 

Sr. Relator, apesar desses apelos finais, apesar do voto em separado, do relatório em 

separado, seja qual o nome que for dado, de terem trazido elementos 

importantíssimos, nós, infelizmente, não avançamos. O País continua sendo 

administrado ainda por uma força que é muito maior, que não recebe voto direto, e 

que é muito maior que o Presidente da República. A nossa política econômica, a 

nossa política de crescimento está cem por cento atrelada à questão da definição da 

política monetária, da política fiscal deste País. Cem por cento! Nós temos 2 

Presidentes da República, infelizmente, neste País. Nós temos o Presidente da 

República eleito pelo voto dos cidadãos e temos um Presidente da República no 

Banco Central do País, que define se nós podemos crescer ou não, define que 

tamanho nós teremos, define inclusive que este Congresso, que esta Câmara dos 

Deputados não pode nem investigar. E isso é grave.”
61

 

Dessa forma, deputados que votaram contra e a favor do relatório teceram críticas ao 

Banco Central, ao Copom e à falta de controle democrático sobre eles. No entanto, uma parte 

deles afirmou que as recomendações feitas no Relatório final não teriam efetividade para 

diminuir o poder de decisão do Banco Central ou diminuir a assimetria de poder no Copom. 

Os discursos dos que votaram a favor do relatório enfatizaram os problemas dessa 

centralização, no entanto, propuseram, por exemplo, que leis específicas sobre isso fossem 

realizadas a partir de outros espaços, como a Comissão de Finanças. 

De fato, as propostas de alteração na LRF foram no sentido de transparência, seja na 

questão do Copom que deveria justificar em ata definições da taxa de juros, seja na prestação 

de conta por parte do Banco Central do Brasil e do Tesouro Nacional. As questões referentes 

à possibilidade de o Legislativo ser mais atuante se deram na questão referente à 

recomendação de prévia autorização dos recursos do endividamento públicos e que o 

endividamento estivesse contemplado nas Leis Orçamentárias e nos limites para o 

endividamento da União, este último sendo prerrogativa do Senado. No entanto, tendo em 

vista as críticas apresentadas ao longo da CPI em relação ao poder da burocracia sobre o tema, 

o relatório foi tímido em suas recomendações e poder investigativo, tendo em vista que não 

propôs mudanças para que o Poder Legislativo participe dessas decisões e que não há 

proposta de restrições para a burocracia ou de aumento do poder Legislativo nesse tema. 

Além disso, investigações relacionadas a como se definem as taxas de juros não foram 

encaminhadas, apesar de deputados que aprovaram o relatório final tecerem críticas às 

                                                           
61 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 11 mai. 2010, n. 

0545/10, p. 29-31. 
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influências que determinados setores teriam sobre essas decisões, como no caso do deputado 

que afirmou que o Presidente do Banco Central da época seria como “a raposa cuidando do 

galinheiro”. Assim, podemos afirmar que há algumas contradições entre o que é dito pelos 

deputados e o que esses mesmos deputados propõem no relatório final, tendo este não 

contemplado críticas e propostas que foram feitas em relação à burocracia e à 

discricionariedade desta nas decisões a respeito do endividamento público.  

Portanto, quanto à atuação dos deputados na CPI e a respeito da centralização das 

decisões no Poder Executivo, merecem destaque três aspectos: a) como essa questão apareceu 

nos  posicionamentos dos deputados que criticaram essa centralização; b) as disputas entre os 

deputados em relação ao papel da CPI frente à burocracia e c) o que foi proposto no Relatório 

Final e quais foram as disputas em relação a ele. Dessa forma, é possível concluir que 

deputados afirmaram que o parlamento tinha pouca influência sobre o aspecto do 

endividamento público e que deveria ter mais controle sobre a burocracia. Nesse sentido, 

foram questionados principalmente o poder de decisão do BCB através do Copom nas 

definições das taxas de juros e aspectos relacionados à transparência, à falta de prestação de 

contas e mecanismos de controle sobre a burocracia, que apareceu tanto nos discursos de 

parlamentares da base aliada do governo da época como nos da oposição. Ao mesmo tempo, 

as deliberações da CPI não tiveram enquanto proposta de lei alterações no processo decisório 

referente ao Copom ou ao BCB.   

Isso revela dificuldade em analisar o comportamento parlamentar em relação ao tema 

apenas através dos discursos que foram realizados na CPI, o que faria necessário analisar a 

trajetória desses parlamentares para poder considerar suas atuações na CPI, além de análise 

mais exógena que levasse em consideração os acordos políticos entre os partidos para 

compreender as atuações na comissão. Isso tanto por parte dos que fizeram críticas, mas, por 

fim, não propuseram recomendações mais contundentes em relação as decisões sobre o 

endividamento público, como também por parte dos que o fizeram, já que podem tê-lo feito 

sabendo que não seria aprovado. Sobre essa relação conflituosa, Santos e Patrício (2002), 

buscando investigar a lógica que rege a prestação de contas do BCB pelo Poder Legislativo, 

afirmam que pensar o Legislativo enquanto inserido no sistema político brasileiro por 

intermédio do presidencialismo de coalizão
62

 é a chave para o entendimento do padrão de 
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 “As características essenciais do sistema político brasileiro são a separação de poderes e o multipartidarismo. 

Dada a baixíssima probabilidade de que o partido do presidente seja majoritário nas duas casas do congresso, 

nossa prática institucional tem sido a do presidencialismo de coalizão: o presidente organiza sua base de 

sustentação por meio da distribuição de postos na estrutura do Executivo e verbas orçamentárias aos grandes 

partidos, e estes garantem os votos necessários à aprovação do programa de governo. Ademais, a Constituição de 
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prestação de contas do Banco Central. Nessa perspectiva, “o funcionamento do 

presidencialismo de coalizão torna a ação fiscalizadora do Congresso objeto de negociações 

no interior da coalizão de partidos formada para apoiar o governo” (SANTOS; PATRÍCIO, 

2002, p. 94). Assim, segundo eles, o controle do BCB, por exemplo, seria caso paradigmático 

de um problema de ordem geral: o controle da burocracia pública no presidencialismo 

brasileiro. Desse modo, os autores sugerem que a fiscalização por parte do legislativo não 

depende apenas de uma legislação específica, mas também de variáveis institucionais que 

condicionam as estratégias dos atores políticos (SANTOS; PATRÍCIO, 2002, p. 107). Nessa 

mesma perspectiva, Olivieri (2011) afirma que a questão de como se constroem os controles 

políticos democráticos sobre a burocracia deveria ser pensada junto às características do 

sistema político brasileiro e que: 

quanto ao Legislativo, a questão é sua aparente apatia diante dessa concentração de 

poderes no Executivo, que se reflete na não utilização dos recursos à disposição do 

parlamento para controlar as políticas públicas (corpo técnico de assessores 

parlamentares, poderes constitucionais, órgão de apoio forte e poderoso – o TCU). 

(OLIVIERI, 2011, p. 1420). 

 Sendo o presidencialismo de coalizão um complexo sistema de interações políticas 

entre membros do Executivo, burocratas, membros do legislativo e líderes partidários 

(SANTOS; PATRÍCIO, 2002, p. 101), as decisões a respeito da prestação de contas sobre o 

endividamento público, inclusive na CPI, podem ser pensadas a partir desse conjunto de 

interações que permitem determinado contorno institucional e político referente aos acordos 

entre esses agentes, o que ajuda a explicar o porquê dos deputados não utilizarem certas 

prerrogativas de controle da burocracia e do Executivo na CPI. Dessa forma, por mais que 

haja a “hegemonia da burocracia econômico-financeira” (BIN, 2010), analisar como se dão os 

contornos dessa disputa, ajuda a compreender como os deputados se posicionam em relação 

ao endividamento público, ao Executivo e, mais especificamente, à burocracia responsável 

pela gestão da dívida pública. Assim, tanto a questão referente a quem deveria participar da 

CPI e seu esvaziamento, como as críticas dirigidas à burocracia e o que de fato foi 

encaminhado no relatório final, podem ser pensados também tendo em vista os aspectos 

político e institucional brasileiros, que têm contornos específicos na relação entre políticos e 

                                                                                                                                                                                     
1988 dotou o presidente de inúmeros instrumentos de intervenção nos trabalhos legislativos, ao passo que no 

âmbito interno do Legislativo os líderes partidários tornaram-se capazes de disciplinar o comportamento de seus 

membros em plenário. Isto é, se o governo está disposto a negociar cargos e verbas em troca de votos no 

parlamento, e os partidos estão dispostos a trocar votos no parlamento por cargos e verbas, o presidente sabe que 

tal pacto funcionará de forma aproximada ao estabelecido inicialmente, vale dizer, o montante de cadeiras dos 

partidos aliados será aproximadamente o montante de votos recebidos em favor das propostas de seu interesse. A 

este modelo de relacionamento entre governo e parlamento, a literatura tem chamado de presidencialismo de 

coalizão” (SANTOS; PATRÍCIO, 2002, p.101) 
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burocracia e entre Executivo e Legislativo. Assim, ao mesmo tempo que existiria uma 

hegemonia enquanto estrutura, ela é construída politicamente nesse jogo de disputas como o 

que ocorreu na CPI. 

 Além disso, vale ressaltar que não procurou-se aqui afirmar que através de maior 

controle por parte do parlamento haveria “melhoria” na gestão da dívida pública, mas 

salientar que o fato de não o tê-lo é aspecto do teor antidemocrático dessas decisões. Ademais, 

salientar como se dão as disputas intraestado sobre o tema da centralização das decisões da 

gestão do endividamento público no Executivo evidencia que essa centralização, além do 

fator afirmado por Bin como o de “hegemonia financeira”, precisa ser pensada junto a fatores 

institucionais e de coalizões políticas para que seus contornos possam ser compreendidos 

tendo em vista as especificidades do sistema político brasileiro e suas disputas internas.  

 

2.5 Conclusão do capítulo 

 

Para que na próxima seção fosse possível realizar análise a respeito das disputas que 

ocorreram na CPI tendo em vista o posicionamento da burocracia da dívida e as críticas à 

política do endividamento público na época, esta seção introduziu quatro aspectos dessa 

análise. Em primeiro lugar, a partir de análise do que TN e funcionários do TN e do BM 

afirmam a respeito do “dever ser” da dívida pública, foi possível perceber como aspectos 

relacionados à eficiência e profissionalização – e, dessa forma, à racionalização da gestão – 

são utilizados para considerar como essa gestão deveria ser realizada. Ao mesmo tempo, 

quem definiria os critérios de avaliação seriam instituições supranacionais, tais como FMI e 

BM, que ditam quais devem ser os objetivos e forma de avaliação dessa política “eficiente”. 

Além disso, se introduziu como são classificados os indicadores de endividamento, tendo em 

vista a necessidade de reconhecê-los já que são mobilizados ao longo da CPI.  

A segunda seção se referiu a uma contextualização da CPI, chamando a atenção para a 

Comissão como parte das disputas políticas, estando sua finalidade também em disputa. A 

terceira seção,  apresenta os atores que fizeram parte da CPI. Aqui, foi demonstrada a 

metodologia para a classificação desses agentes, o que possibilitou fazer uma subdivisão na 

própria burocracia, ressaltando-se os atores que fizeram parte da gestão do endividamento 

público e que, dessa forma, são considerados enquanto “burocracia da dívida”.  

A quarta seção tratou da atuação dos deputados referente à centralização das decisões 

no Poder Executivo e, em especial, na burocracia deste. O que a análise revelou é que a crítica 

ao Poder Executivo em relação à gestão do endividamento público tendeu a aparecer como 
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uma crítica à própria burocracia e à falta de controle político sobre esta. No entanto, o fato das 

recomendações do relatório final terem sido tímidas, não encaminhando o relatório a outras 

instâncias ou propondo leis objetivas de mudança na forma de decisão da taxa de juros por 

parte do Copom, por exemplo, revelou que: a) sobressaiu desinteresse por parte dos deputados 

nesse processo; b) houve disputa entre os deputados a respeito do que a CPI deveria 

recomendar, tendo parte deles afirmado que a CPI não cumpriu seu papel e propondo em voto 

em separado, relatório alternativo que foi encaminhado ao MP; c) para analisar a atuação dos 

parlamentares, além de pensar o aspecto estrutural de hegemonia financeira, é necessário 

analisar o aspecto de como o sistema político brasileiro condiciona e, ao mesmo tempo, é 

construído nesse jogo político, para entender os caminhos da CPI e, da mesma forma, para 

compreender a dinâmica política da política econômica da dívida pública brasileira.  

Se, por um lado, os administradores da dívida pública estão alinhados com uma 

tendência internacional pautada pelo BM e FMI de como deve ser feita e justificada a gestão 

dessa política econômica, por outro, as disputas entre os protagonistas da CPI também ajudam 

a compreender especificidades de como o Brasil se insere nesse quadro. Dessa forma, é 

possível concluir que a CPI da dívida pública e a atuação dos deputados nessa comissão são 

parte de disputas que ultrapassam o tema da CPI, mas que a determinam. Isso revela que a 

política da dívida pública precisa ser pensada enquanto inserida no contexto institucional e 

político dessas disputas que não só são determinadas pelo que pode ser chamar de 

“hegemonia financeira” (BIN, 2010) no Estado brasileiro, mas também que essas disputas e a 

dinâmica interna do Estado determinam como serão seus contornos. 
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3 DÍVIDA PÚBLICA: VERSÕES EM DEBATE  

 

Os capítulos anteriores ressaltaram tanto o fato de as decisões a respeito do 

endividamento público estarem centralizadas na burocracia do Poder Executivo, como 

salientaram, a partir da literatura, que a suposta racionalidade das decisões dessa burocracia 

justificaria esse insulamento burocrático. Isto posto, este capítulo examina as disputas que 

ocorreram na CPI da Dívida Pública, comparando os posicionamentos dos que foram 

considerados enquanto a “burocracia da dívida” com os dos participantes que teceram críticas 

à gestão do endividamento público – da época e a dos governos anteriores – em dois temas 

específicos: a gestão da dívida externa e a taxa de juros. O objetivo é analisar como se 

constroem as “versões” a respeito dessa política econômica, considerando enquanto “versões” 

os posicionamentos em torno da disputa pela legitimidade da gestão do endividamento 

público. Importa ressaltar que foram analisadas apenas as disputas referentes à dívida da 

União, não sendo tratadas aqui as questões tocantes às dívidas dos Estados e Municípios, que 

também suscitaram conflitos entre os participantes da CPI.  

Os conflitos que ocorreram na CPI em torno dessas versões foram considerados como 

parte da luta por princípios de visão que também são mobilizadores e características do que 

Bourdieu (2011) chama de “campo político”. Ele afirma que essas lutas políticas envolvem 

disputas intelectuais e princípios de visão e de divisão e que essas lutas por classificações não 

são apenas uma ação intelectual, mas também uma ação política, na medida em que elas 

também são mobilizadoras (BOURDIEU, 2011, p. 206). Assim, “o que está em disputa no 

jogo político é o monopólio da capacidade de fazer ver e de fazer crer de uma maneira ou de 

outra” (BOURDIEU, 2011, p. 206). Entende-se assim que o conflito entre as “versões” sobre 

a dívida pública na CPI é parte dessas disputas que estão relacionadas à conservação ou à 

transformação do mundo social. Nesse sentido, elas não servem apenas à construção de uma 

visão sobre a dívida, mas também para determinar como deve ser a gestão do endividamento 

público.  

Para analisar como se constroem essas versões e as disputas que ocorreram referentes 

a elas, este capítulo foi dividido em três subseções. A primeira é uma introdução que analisa 

fatos e conceitos que foram mobilizados pelos participantes da CPI para afirmar que a 

situação da dívida pública estaria em tendência positiva, comparando esses posicionamentos 

com os dos que salientaram aspectos negativos relacionados à gestão do endividamento 

público no país. Esta análise permitiu resumir divergências que ocorreram na Comissão em 

torno do que consideramos as versões sobre a política da dívida pública. 
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Nas subseções seguintes, são analisadas as disputas referentes a dois temas 

específicos, sendo eles, a dívida externa e a taxa de juros. A metodologia consistiu em 

comparar os posicionamentos da burocracia da dívida com a dos convidados que discordaram 

da versão desse grupo, permitindo analisar como essas versões foram construídas. Os atores 

que foram considerados como burocracia da dívida, haviam ocupado, até o momento da CPI, 

um dos seguintes cargos: Ministro da Fazenda, Secretário do Tesouro Nacional ou Presidente 

do Banco Central do Brasil. Dos vinte e cinco convidados da CPI, os classificados como 

“burocracia da dívida” foram: Arno Hugo Augustin Filho, Murilo Portugal Filho, Armínio 

Fraga, Luiz Carlos Bresser-Pereira, Guido Mantega e Henrique de Campos Meirelles. No 

quadro abaixo são apresentados os cargos ocupados por eles que fizeram com que fossem 

classificados dessa maneira: 

Quadro 9: Os cargos ocupados pelos participantes considerados como “burocracia da dívida”. 

NOME CARGO 

Armínio Fraga 
Presidente do Banco Central (Mar/1999 a 

Jan/2003) 

Arno Hugo Augustin Filho 
Secretário do Tesouro Nacional (Jun/2007 a 

Jan/2015) 

Guido Mantega Ministro da Fazenda (Mar/2006 a Dez/2014) 

Henrique de Campos Meirelles 
Presidente do Banco Central (Jan/2003 a 

Jan/2011) 

Luiz Carlos Bresser-Pereira 

Ministro da Fazenda (Abril/1987 a 

Dez/1987)  

 

Murilo Portugal Filho 
Secretário do Tesouro Nacional (Out/1992 a 

Nov/1996) 

Fonte: Site oficial do Ministério da Fazenda, Site oficial do BCB e Site oficial do TN. Elaboração própria. 

 

3.1 Introdução às versões sobre a dívida  

 

Ao longo da CPI, é possível perceber que há avaliações diferentes sobre a gestão do 

endividamento público. Enquanto alguns participantes afirmaram que a dívida pública estava 

numa situação “sob controle” ou com tendência positiva, outros disseram que o 

http://www.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/galeria-de-ministros/pasta-republica/pasta-republica-ministros/luiz-carlos-bresser-pereira
http://www.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/galeria-de-ministros/pasta-republica/pasta-republica-ministros/luiz-carlos-bresser-pereira
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endividamento público não estava sendo bem gerido ou que essa gestão só seria eficiente para 

um setor social, no caso, o dos credores da dívida. Pôde-se identificar, em relação aos 

convidados, que a avaliação de que haveria uma tendência positiva parte centralmente dos que 

compunham o que consideramos como a burocracia da dívida (sendo Bresser-Pereira a 

exceção), além de um representante da burocracia e um especialista. Já a avaliação de que a 

gestão da dívida pública na época, assim como nos governos anteriores, não se encontrava em 

tendência positiva parte principalmente de alguns convidados especialistas e representantes de 

entidades. Em relação aos deputados, os pertencentes à base aliada tenderam a afirmar que a 

situação da dívida pública era positiva. Já os deputados da oposição “tucana” tenderam a 

afirmar que a gestão da dívida era positiva, mas que isso seria consequência de medidas que 

foram adotadas desde os governos dos anos 1990. Um grupo minoritário de deputados, por 

sua vez, afirmou que a situação era negativa em ambos os governos e que a tendência não 

seria positiva no momento da CPI. Vale dizer que esses posicionamentos não são homogêneos 

entre os grupos citados.  

Para fazer essa introdução buscando demonstrar que existiu esse conflito entre 

diferentes versões, nas seções 3.1.1 e 3.1.2, foram considerados três aspectos: a) quem seriam 

os responsáveis pela situação da dívida na época; b) o que significou dizer que o 

endividamento estava em tendência positiva ou negativa; e c) o que o governo deveria fazer 

em relação à gestão do endividamento público.  

 

3.1.1 Situação positiva: por que e por quem  

 

Essa seção apresenta posicionamentos de participantes da CPI que consideraram que a 

gestão da dívida pública, na época, era positiva para o país.  

 

3.1.1.1 Responsabilidade dos governos   

 

Sobre os que afirmaram que a gestão seria positiva, há algumas divergências a respeito 

de quais governos seriam os responsáveis pela situação da gestão. Parte deles ressaltou que a 

situação positiva seria consequência de mudanças que teriam acontecido durante o governo da 

época, no caso, o de Lula, salientando que teria havido ruptura com os governos anteriores na 

forma de gerir a dívida. Por outro lado, houve também afirmações sustentando que mudanças 

adequadas teriam sido realizadas desde a década de 90, como as que aconteceram através do 

Plano Real, PROER e a Lei de Responsabilidade Fiscal, e que, desse modo, chamaram a 
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atenção para o papel de governos anteriores na política da dívida da época. Apesar dessas 

divergências, sobressaiu a ideia de que, apesar de melhorias na gestão da dívida durante os 

governos Lula, essas melhorias foram produto não só desse governo, mas também de 

governos anteriores. Ademais, há divergências a respeito dessas mudanças serem sobretudo 

“técnicas” ou relacionadas a questões “políticas”. Raul Velloso, por exemplo, afirmou: 

“Eu, sinceramente, sou muito otimista em relação ao futuro do Brasil. E digo para os 

senhores: nos próximos anos... E aí eu quero registrar o meu reconhecimento das 

políticas macroeconômicas, estou falando técnicas, seguidas pelos 2 Governos, 

apesar de saber que os partidos querem acentuar as diferenças. Eu não consigo ver 

tantas diferenças. Eu acho que nós estamos caminhando numa rota que é a rota de 

colocar o Brasil crescendo muito mais do que ele crescia, principalmente e 

independentemente dos partidos, dos governos.”
63

  

Assim, as políticas macroeconômicas “técnicas” seguidas pelos dois governos (Lula e 

FHC), para ele, não teriam tantas diferenças, e o Brasil estaria crescendo independentemente 

dos partidos e dos governos. Além de Raul Velloso indicar a continuidade de uma política 

específica entre os governos, ele afirmou que essas mudanças seriam técnicas e independentes 

de governos. Ou seja, o aspecto “político” não teria – ou teria pouca – influência, sendo a 

política macroeconômica “técnica”. Marcio Pochmann, representante do IPEA (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada), por sua vez, afirmou que o país estava em condições 

melhores por conta da gestão naquele momento, mas que a continuidade desses avanços 

dependeria “de qual maioria política administrará as opções brasileiras”
64

. Dessa forma, aqui 

o “político” seria determinante para o desenvolvimento das medidas econômicas.  

Apesar dessas divergências sobre a influência da “política” nas medidas econômicas, 

predominou nos posicionamentos dos que afirmaram que a situação estaria “sob controle” que 

aspectos relacionados à melhoria na gestão do endividamento teriam a ver com uma 

profissionalização dessa gestão, sendo assim, sobretudo relacionados aos aspectos técnicos 

dessa melhoria que teriam sido implementados pelo governo da época e também pelos 

governos anteriores.  

 

3.1.1.2 O que significou a dívida estar em tendência positiva ou sob controle? 

 

Sobre o que teria sido realizado para melhorar a gestão da dívida pública, destacam-se 

aspectos relacionados à estabilidade e responsabilidade econômicas como responsáveis pela 
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 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 23 set. 2009, n. 

1588/09, p. 47.  
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 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 23 set. 2009, n. 

1588/09, p. 50.  
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queda do custo da dívida pública. Além disso, foi possível identificar fatores mobilizados para 

afirmar que haveria avanços na gestão da dívida, sendo eles: melhorias no processo interno de 

gestão, alongamento dos prazos, diminuição da taxa de juros, diminuição da dívida externa 

líquida, aumento das reservas internacionais externas, diminuição de títulos indexados ao 

câmbio e à Selic, conhecimento sobre a dívida, aumento da dívida prefixada, aumento dos 

prazos, transparência e a estabilização da razão dívida/PIB. O fato de o Brasil ter ganhado 

grau de investimento das agências de rating foi citado como uma prova de que a gestão 

macroeconômica, como um todo, e a gestão da dívida, em particular, estariam melhores. Isso 

inclusive teria se dado porque os fundamentos do país foram testados na crise de 2008 e seria 

importante na medida em que a diminuição do prêmio risco significaria aumento da 

credibilidade, levando a diminuição da taxa de juros. 

 Há também avaliações de que os problemas da dívida teriam ficado no passado e 

estariam relacionados à indisciplina fiscal e inflação alta e volátil que ocorreram em outros 

períodos. Além disso, foi afirmado que a dívida não atrapalharia mais os investimentos, o que 

seria comprovado pelo fato de que o Brasil estaria voltando a ter crescimento econômico e a 

razão dívida/PIB estaria declinante. Convidados também salientaram o fato de o Brasil ser o 

mais bem classificado dentre os trinta países emergentes em comunicação com investidores e 

transparência.  

Em relação à dívida externa, foi afirmado que ela diminuiu e até que poderia ser 

considerada negativa, tendo em vista o aumento das reservas internacionais. Isso somado ao 

fato de o Brasil ser credor e não devedor do FMI teria como consequência o país ter 

autonomia para tomar decisões referentes à sua política econômica. Nesse sentido, o Ministro 

da Fazenda da época afirmou que recorrer ao FMI, antes desses avanços na gestão da dívida 

externa, significava grandes dificuldades para o Brasil, tendo em vista a necessidade de se 

submeter às determinações do Fundo.  Dessa maneira, as mudanças teriam feito com que o 

FMI não ditasse mais regras ao país, além de não existir mais ingerência dos banqueiros 

internacionais na política econômica brasileira, sendo esta autônoma.  

Dessa forma, aqui, estar “sob controle” ou em tendência positiva estava relacionado a 

determinados fatos e conceitos. O conceito de credibilidade, por exemplo, foi mobilizado para 

afirmar que o país estaria em tendência positiva. O que comprovaria isso, nesse caso, seria o 

fato do Brasil ter ganhado grau de investimento pelas agências de rating. Já o conceito de 

autonomia foi mobilizado para afirmar que o país não sofreria mais as ingerências do FMI e 

dos credores internacionais em sua política econômica, tendo em vista as melhorias na gestão 

da dívida externa. Isso seria comprovado pelo fato de o Brasil ser credor e não mais devedor 
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do FMI. O conceito de responsabilidade econômica, por exemplo, foi mobilizado para afirmar 

que o fato de o país ter equilíbrio fiscal – tendo como uma das provas desse equilíbrio a 

estabilização da razão dívida/PIB – faria com que houvesse diminuição dos custos da dívida 

pública. 

  

3.1.1.3 O que deveria ser feito? 

 

            Sobre o que deveria ser feito, essas avaliações tenderam a sugerir a continuidade da 

política econômica que estava sendo implementada na época, tendo como objetivo seguir 

diminuindo a razão dívida/PIB, diminuir a dívida indexada à Selic e alongar os prazos dos 

títulos públicos. Houve também afirmações no sentido de que para garantir a disciplina fiscal 

e a sustentabilidade da dívida, o fator mais importante seria um superávit primário adequado. 

Além disso, participantes afirmaram que o governo não deveria gastar mais do que arrecada, 

sendo necessário “segurar os gastos”. 

Interessante notar que aqui, com a exceção de Marcio Pochmann que falou em nome 

do IPEA e de Guido Mantega – quando citou a relação que haveria anteriormente com o FMI 

e os credores internacionais –, o conjunto das avaliações a respeito do que deveria ser feito 

tendeu a estar baseado em questões de racionalidade da gestão. Assim, não são ressaltadas 

questões relacionadas à influência de determinados interesses nas decisões a respeito da 

gestão da dívida pública na época. Sendo assim, os erros são sobretudo problemas de 

equívocos na forma da gestão e não de poder ou influência de determinados interesses sobre 

esta. 

  

3.1.2 A situação da dívida não estava “sob controle” ou em tendência positiva 

 

Essa seção apresenta posicionamentos de participantes da CPI que consideraram que a 

gestão da dívida pública, na época, não estaria sob controle ou em tendência positiva.  

 

3.1.2.1 Responsabilidade dos governos 

 

Participantes que ressaltaram aspectos negativos na gestão da dívida pública 

salientaram questões relacionadas às continuidades na política da dívida pública entre o 

governo da época e governos anteriores. Sobre isso, duas questões foram ressaltadas. A 

primeira se refere à criação das ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) 
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durante a ditadura militar que teria feito com que o BCB, desde então, arcasse com todos os 

riscos do endividamento por conta da correção monetária dos títulos públicos. A segunda tem 

a ver com a “explosão” da dívida pública nos anos 90. Um convidado afirmou que haveria 

trajetória misteriosa da dívida nesse período que seguiria até então. Outro convidado disse que 

o aumento da dívida nos anos 90 teria se dado principalmente por conta das altas taxas de 

juros, já que não teriam havido déficits primários de 1995 a 1998 e que esse fator seguiria 

sendo o principal responsável pelo aumento da dívida brasileira no momento da Comissão. 

Dessa forma, aqui o aspecto de continuidade entre os governos em torno da gestão do 

endividamento público demonstraria como essa questão no momento da CPI continuava a ser 

um problema para o país.  

 

3.1.2.2 Por que não estava em “tendência positiva”? 

 

A questão das taxas de juros é uma das mais ressaltadas para salientar os aspectos 

negativos da gestão da época e dos governos anteriores, tendo em vista que ela seria a 

principal causa de aumento da dívida pública. Convidados afirmaram que, por conta disso, 

esta seria uma dívida financeira e sem contrapartida – em contraposição ao argumento de que 

o motivo de aumento do endividamento público eram os gastos primários. Um deputado 

afirmou, por exemplo, que a dívida teria deixado de ser mecanismo complementar de 

financiamento para ser uma dívida que serve aos próprios credores. Além disso, as taxas de 

juros seguiriam sendo muito altas, e, ao contrário dos que ressaltaram que haveria diminuição 

da taxa básica de juros, participantes afirmaram que grande parte dos títulos estaria sendo 

negociados acima dessa taxa. Somado a isso, a dívida pública teria aumentado, mas o 

crescimento econômico, não, o que aprofundaria a dependência do país. 

Nesses discursos, também houve a crítica à questão dos prazos que seriam muito 

curtos e da falta de transparência nos contratos da dívida, sendo difícil obter informações 

sobre as razões para emissão de títulos. Outrossim, houve questionamentos em torno de quem 

seriam os credores da dívida e como esta se constituiu. 

Ademais, participantes ressaltaram que os gastos com a dívida pública não são 

discutidos, diferentemente do orçamento destinado a outras áreas como saúde e educação, 

inclusive os gastos com a dívida pública seriam maiores dos que os com investimentos. Dessa 

forma, os recursos estariam centralizados na área financeira, sendo a dívida pública paga às 

custas de outras áreas sociais. Além disso, muitos ressaltaram o aspecto político das decisões 

em torno da gestão da dívida pública, especialmente em relação aos interesses que 
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influenciariam as decisões das Autoridades Monetárias, supostamente “técnicas”, que 

tomariam decisões para beneficiar determinado setor. Assim, as definições referentes à taxa 

de juros, por exemplo, estariam relacionadas aos interesses dos credores e não a uma 

racionalidade apolítica baseada somente na busca por eficiência. 

 

3.1.2.3 O que deveria ser feito? 

 

Sobre o que fazer, houve afirmações a respeito da necessidade de alterar a política 

macroeconômica como um todo, o reestabelecimento de mecanismos de controle de fluxos de 

capital, a ampliação dos investimentos públicos e a promoção de reforma tributária e fiscal, 

além da defesa da necessidade de uma nova estratégia nacional de desenvolvimento. 

Participantes propuseram, ainda, a realização de auditoria da dívida pública, maior controle 

sobre a burocracia econômica, mudanças institucionais, diminuição das taxas de juros, 

alongamento dos prazos e a realocação dos recursos orçamentários.   

Resumindo, por mais que esta seção esteja separada entre posicionamentos referentes 

aos que afirmaram que a dívida estaria sob controle ou em tendência negativa, esses 

posicionamentos não foram homogêneos e os atores da CPI não necessariamente se 

posicionaram sobre todos os temas que foram tratados aqui.  Assim, o objetivo foi identificar 

como se construíram os posicionamentos que avaliaram a situação da dívida, reconhecendo o 

que foi mobilizado para justificá-los e demonstrar dissensos em torno do tema. Nesse sentido, 

o quadro abaixo resume os argumentos utilizados para afirmar que a política da dívida, no 

momento da Comissão, seria positiva ou negativa.  

Demonstrar esses diferentes argumentos a respeito da dívida pública permite 

reconhecer que não há apenas uma versão sobre a dívida. No caso dos convidados, o que 

ficou evidente é que entre os economistas não há consenso sobre a situação da dívida pública 

nem a respeito de como esta deve ser gerida. Além disso, entre a própria burocracia da dívida, 

como é o caso do ex-ministro da Fazenda, Bresser-Pereira e o da época, Guido Mantega, 

também não houve consenso, tendo o primeiro afirmado que seria necessário novo projeto de 

desenvolvimento para o país, enquanto o outro defendia a continuidade da política econômica 

que estava sendo aplicada. Nesse sentido, o que fica em evidência é que há diferentes versões 

a respeito de como a dívida se encontrava, quais eram os fatos que comprovavam essas 

versões e quais deveriam ser as medidas do governo para gerir o endividamento público, 

demonstrando que, mesmo que houvesse determinados agentes que fossem movidos apenas 

por uma “racionalidade econômica”, como se afirma sobre a tecnocracia, haveria dissenso 
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entre esses “tecnocratas”.  Isso não significa que essas versões sejam meramente discursivas, 

mas que demonstram narrativas divergentes a respeito dessa política. Assim, o objetivo não é 

analisar, por exemplo, se o Brasil deveria ou não ter certo modelo econômico, mas perceber 

como se constroem diferentes versões da dívida pública ao longo da CPI. Nas próximas 

seções, o objetivo é pensar como essa construção se deu em temas específicos do 

endividamento público, comparando o posicionamento da burocracia da dívida com os dos 

que teceram críticas à gestão do endividamento público.
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Situação da dívida 
Pública na época 

da CPI 

Sob 
controle/tendência 

positiva  

-Razão dívida/PIB estabilizada  

- Queda da taxa de juros 

- Diminuição da dívida externa, aumento 
das reservas internacionais 

- Melhora no perfil da dívida: diminuição 
de indexados à Selic, ao câmbio e aumento 

dos títulos pré-fixados 

- Brasil recebeu grau de investimento e é o 
primeiro dos países emergentes em nível 

de transparência 

- Crescimento econômico 

- Melhora nos processos internos de gestão 
da dívida  

Situação não era 
positiva 

- Há aumento da dívida e diminuição do 
crescimento  

- Centralização das decisões na burocracia 
econômica 

- Instabilidade social no país 

- Grande parte dos títulos são negociados 
acima da Selic 

- A prioridade do orçamento são os gastos 
com a dívida pública em detrimento de 

outras áreas sociais 

- A dívida é financeira 

- Taxa de juros alta e prazos curtos 

- A gestão da dívida é influenciada pelos 
interesses de seus credores 

Figura 1: Divergências a respeito da avaliação da gestão do endividamento público na CPI. 
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3.2 Versões sobre a dívida pública externa  

 

A questão da dívida pública externa é uma das mais mobilizadas pelos participantes da 

CPI para debater a situação do endividamento público na época. A dívida externa líquida 

havia sido reduzida significativamente durante o governo de Lula. Em dezembro de 2001, a 

dívida externa líquida do setor público brasileiro era de R$ 125,2 bilhões e, em dezembro de 

2010, estava negativa em R$ 359,7 bilhões (GENTIL; ARAÚJO, 2012). O fato então é que 

parte da dívida externa foi paga e que os ativos do governo aumentaram, desse modo, a 

discussão gira em torno de quais foram os mecanismos utilizados para isso e, ainda, quais 

deveriam ser os indicadores utilizados para contabilização dessa dívida. A mobilização do 

indicador “dívida líquida” em detrimento do de “dívida bruta” é um dos motivos de 

divergências ao longo da CPI. Há afirmações baseando-se no conceito de dívida líquida, por 

exemplo, em que participantes assumem que a dívida externa não existiria mais, enquanto 

outros declararam que esse indicador é utilizado para “dourar a pílula”. Dessa forma, o 

discurso de que a dívida externa havia sido paga ou é negativa está associado à utilização do 

indicador de dívida externa líquida. Foi possível avaliar que, sobre a dívida externa, a 

burocracia da dívida, ainda que não de forma homogênea, tendeu a afirmar que o pagamento 

de parte da dívida externa e das reservas internacionais eram um avanço na gestão da dívida 

pública brasileira. No entanto, também houve críticas a essa gestão. O objetivo dessa seção 

não é analisar se a gestão da dívida externa era ou não positiva para o país ou se o indicador 

mais eficiente para analisar essa gestão é o de dívida líquida ou dívida bruta, sobre isso, vale a 

leitura do trabalho de GOBETTI e SCHETTINI (2010). O objetivo é analisar como a 

mobilização de conceitos “técnicos” tem aspectos políticos na medida em que a opção por 

adotar um deles também está relacionada a sugerir avaliações e políticas específicas sobre o 

endividamento público. Para tanto, primeiro essa seção apresenta discursos da burocracia da 

dívida a respeito do tema e, após isso, discursos de participantes que teceram críticas aos 

posicionamentos dos gestores do endividamento público. 

 

3.2.1 O discurso da burocracia da dívida pública sobre a dívida externa  

 

A burocracia da dívida pública tendeu a ressaltar aspectos que seriam positivos a 

respeito da política da dívida pública externa. O primeiro deles teve a ver com o fato de essa 

dívida poder ser considerada negativa, como pode ser percebido na fala de Guido Mantega:  
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“A partir de 2003, a dívida passa a cair fortemente, de modo a que a dívida líquida 

tornou-se negativa, ou seja, as reservas do País são maiores do que a dívida externa 

total do país, portanto, a dívida líquida, a partir de 2007 passou a ser negativa, 

mudando completamente a situação da economia brasileira.”
65 

Mantega também ressaltou a diminuição da dívida externa em relação ao PIB, que 

teria passado de 40% do PIB para 12%, sendo um “avanço qualitativo na dívida brasileira”
66

, 

aspecto também ressaltado na fala de Arno Augustin: 

                                                  “O vermelho, que é em relação à dívida do setor público, mostra que nós temos 

reservas hoje em torno de 3 vezes o valor da dívida externa brasileira. Isso é muito 

importante, isso é uma mudança significativa. E nós temos hoje uma dívida total, 

pública e privada, menor do que as nossas reservas. [...] Portanto, esta também já é 

uma equação do cenário. Ou seja, é um cenário em que a relação dívida/PIB vem 

caindo, é um cenário no qual as reservas do País são muito significativas e permite 

uma tranquilidade do ponto de vista de não haver uma restrição externa, como já 

houve no passado. E, por fim, a inflação também vem mostrando estar dentro das 

metas durante um período já significativo.”
67

 

Ainda sobre a dívida externa, outro aspecto que ficou em evidência ao longo da CPI 

foi a questão das reservas internacionais. Segundo estes participantes, a política de aumento 

dessas reservas foi positiva para o país, diminuindo a dívida externa líquida, tornando o país 

credor do FMI, e, dessa forma, aumentando a autonomia do Brasil. Segundo Arno Augustin, 

por exemplo, a política de acumulação de reservas teria feito com que lidássemos melhor com 

a crise: 

“Eu, portanto, quase me surpreendo com a crítica que é feita aqui de que não 

deveríamos ter uma política de acumulação de câmbio. Se o Brasil não tivesse uma 

política de acumulação de câmbio, a moeda estaria mais valorizada e teria um nível 

de crescimento bem menor. Aí é um problema da taxa de juros interna, não é um 

problema da política de acumulação de reservas. São coisas bem diferentes, na 

minha visão. Embora eu respeite todas, quero deixar bem clara a minha: não acho 

que a política de acumulação de reservas possa ser considerada um elemento 

negativo para o Brasil, de forma alguma. Ela permite mais crescimento, permite que 

tenhamos uma competitividade maior e, portanto, é uma das grandes medidas 

corretas que tomamos, felizmente, no Brasil. Ou seja, se o Brasil não tivesse esse 

nível de reservas, teria crescido menos e teria sofrido muito mais nessa crise. 

Portanto, foi um dos maiores acertos, na minha opinião, de todos aqueles que 

construíram para essa política. Outra coisa é a taxa de juros que temos. São coisas 

diferentes.”
68

 

  

Murilo Portugal também ressaltou o fato do Brasil na época ser credor devido às 

reservas internacionais, tendo emprestado dinheiro durante a crise, ao invés de aumentar sua 

dívida externa: 
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                                     “Pela primeira vez na sua história, o Brasil passou a ser um credor líquido externo, já 

que as reservas internacionais agora superam o estoque da dívida externa, tanto 

pública quanto privada. Nessa crise, vimos que o Brasil, ao invés de tomar dinheiro 

emprestado do FMI — a organização em que eu trabalho agora —, emprestou ao 

FMI. Então, a dívida externa, que já foi no passado um bicho papão, no Brasil, 

deixou, eu acho, de ser um problema.”
69

 

Além disso, as reservas teriam o papel de dar segurança ao país: 

                                             “Eu penso que as reservas internacionais tiveram um papel muito importante em o 

Brasil responder de uma maneira mais positiva a essa crise do que a crises passadas. 

Aqui também é como é um seguro: na verdade, a gente só vê o valor do seguro na 

hora em que o seguro tem que ser utilizado. Se nós temos um seguro que nunca é 

utilizado, a impressão fica de que aquele seguro é inútil, mas, na verdade, o seguro é 

um mecanismo de prudência. Então eu acredito que a minha impressão é no sentido 

de que a composição da dívida deva ser mais dívida em moeda local.”
70 

Assim, as reservas internacionais estariam relacionadas ao Brasil ter respondido de 

maneira “mais positiva” à crise. Elas também seriam um “seguro” cujo valor só seria visto no 

momento em que tivesse que ser utilizado. Murilo Portugal sinalizou ainda que era positivo 

ter mais dívida em moeda local. A tecnocracia tendeu a afirmar que a conversão da dívida 

externa em dívida interna seria positiva, fazendo com que a dívida ficasse menos dependente 

do ponto de vista internacional. Guido Mantega, por exemplo, associou o fato da 

transformação da dívida externa em dívida interna com o fato da dívida poder ser melhor 

administrada:   

“De fato, a dívida externa foi transformada em dívida interna. Por quê? É muito 

melhor você ter a dívida interna, é mais fácil de rolar, não depende de flutuações do 

mercado internacional, dos humores do mercado internacional, das taxas de juros do 

mercado internacional. Ela é muito melhor administrada. Então, isso foi uma política 

explícita de redução da dívida externa. Agora, não foi só a dívida externa que caiu, 

caiu a dívida interna. Ouvimos aqui falas em que parece que a dívida aumentou, mas 

a dívida está diminuindo.”
71

 

Guido Mantega também afirmou que a dívida externa não seria mais um problema 

para o País: 

 “A dívida pública brasileira, e particularmente a dívida externa, já foi um grande 

problema para o País. No passado, essa dívida nos causou muitos aborrecimentos e 

muitos constrangimentos. Nos períodos de crise, era comum que viessem os 

representantes da banca internacional, representantes dos credores, representantes do 

Fundo Monetário Internacional dizer aqui o que tínhamos que fazer em matéria de 

política econômica; impor condições ao País para, evidentemente, o pagamento da 

dívida, que muitas vezes ficou impagável, e para determinar os rumos da política 

econômica. Eu diria até que nós temos um certo trauma aqui no Brasil com a dívida 
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externa, principalmente, porque no passado ela deixou uma marca importante no 

País.”
72

 

Assim, para Mantega, a dívida externa já foi um problema para o país, e em 

momentos de crise seria comum representantes do FMI e dos credores virem ao Brasil impor 

condições para o pagamento da dívida e para a política econômica, além da dívida ter ficado 

muitas vezes impagável. Porém, a partir de 2003, com a dívida líquida externa estando 

negativa desde 2007, a situação da economia brasileira teria mudado. Ainda segundo ele, 

recorrer ao FMI naquela época traria grandes dificuldades econômicas para o país. Significava 

ainda se submeter às determinações do FMI do ponto de vista da política interna
73

. Guido 

Mantega, em outro momento, também ressaltou mais uma vez o aspecto da autonomia da 

política econômica no Brasil: 

                                             “Quero encerrar dizendo que a situação do País hoje é muito melhor, muito 

diferente. Hoje nós estamos no grupo não dos devedores, mas dos credores. As taxas 

de juros que nós pagamos são muito mais baixas, portanto a dívida pesa muito 

menos do que pesava. Não existe ingerência dos banqueiros internacionais na nossa 

política econômica, como havia no passado. A política econômica é autônoma. A 

dívida não atrapalha a realização de investimentos e de programas sociais, como 

atrapalhava no passado. Hoje nós fazemos investimentos, programas sociais, e a 

dívida não é um problema. O déficit em transações que temos hoje financia 

investimento, não consumo, como já aconteceu no passado. Portanto, hoje a dívida 

externa ou a dívida pública deixou de ser um problema para o País.”
74

  

 

Para ele, também seria um equívoco afirmar que o FMI continuaria ditando regras no 

país. Segundo ele, hoje o Brasil que diria ao FMI como devem ser conduzidos e, além disso, o 
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país teria na época um papel destacado no G-20, não sendo mais um país subordinado ou 

subdesenvolvido:  

“É um equívoco dizer que o Fundo Monetário continua ditando regras aqui. É um 

grande equívoco! É um grande... Não está incorporado, porque... O senhor sabe 

muito bem, me conhece há muito tempo, sabe como eu penso, e eu sou o 

Governador do Brasil no Fundo Monetário. Hoje, nós é que dizemos ao Fundo 

Monetário aquilo que pensamos e como devem ser conduzidos. O Fundo Monetário 

mudou a sua forma de atuação.”
75

 

Arno Augustin também associou a diminuição da dívida ao aspecto da autonomia: 

 “Então, muitas vezes a gente considera que o resultado primário, ou seja, o fato de o 

Brasil economizar, gastar um pouco menos do que ele arrecada e diminuindo a sua 

dívida é, necessariamente, algo que não constrói uma maior independência do 

Brasil. Eu acho o contrário: acho que constrói uma grande condição, hoje, de 

autonomia maior. E essa autonomia maior se verificou agora. Ou seja, teve uma 

grande crise internacional, e o Brasil pôde vencê-la, na minha opinião, com bastante 

positividade.”
76

 

Em outro momento, ele também afirmou que “O Brasil hoje tem autonomia para isso, 

porque a relação dívida/PIB caiu. Em outros tempos, ele não podia. Ele criou essa 

autonomia”
77

. Ou seja, a autonomia aqui está associada à razão dívida/PIB e ao “gastar 

menos”. Além deles, Marcio Pochmann, representante do IPEA, também afirmou que seria 

positiva a gestão da dívida pública externa: 

 “Eu entraria na questão da dívida para mostrar que, em período mais recente, 

tivemos uma mudança na gestão da dívida, uma mudança adequada, digamos assim, 

do ponto de vista da melhor performance no que diz respeito à administração da 

dívida. Em primeiro lugar, por essa opção que o Brasil fez de reduzir drasticamente 

a sua dívida externa e basicamente ficar prisioneiro não mais da dívida externa, mas 

da dívida interna, que é algo que surge a partir da dívida entre os anos de 1981 e 

1983, para praticamente ter que administrar a dívida interna — e não mais a dívida 

externa. A dívida externa hoje representa em torno de 4% a 5% do total da dívida 

pública brasileira. Segundo ponto importante: a forma que administramos, muito 

recentemente, a dívida externa. O que nos permitiu ter uma dívida externa líquida 

próxima de zero foi a opção que fizemos por acumular reservas — e há ali a 

trajetória das reservas.”
78

 

Dessa forma, a “melhor performance” estaria relacionada à redução da dívida externa 

e a estar “prisioneiro” agora da dívida interna. 

Dos membros da burocracia da dívida pública, Arno Augustin, Secretário do Tesouro 

Nacional, Murilo Portugal, na época, vice-diretor gerente do FMI, Guido Mantega, Ministro 

da Fazenda, e Henrique Meirelles, Presidente do Banco Central, afirmaram que ela estaria em 

uma situação melhor que anteriormente. Deputados como Kaefer (PSDB) se alinharam a esse 
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posicionamento. Este afirmou, por exemplo, que não teria motivos para a CPI questionar a 

dívida externa já que esta estaria paga:  

                                            “[...] nós não temos mais muito que questionar a dívida externa, Deputado Virgílio. 

Ela está paga. Aliás, nós somos hoje credores líquidos de recursos do exterior; temos 

mais aplicado lá fora do que nós devemos. Então, como é que nós vamos questionar 

uma dívida externa que já está paga? A promissória já foi quitada. É difícil tornar 

prático isso.”
79

  

Ou seja, o fato de que, segundo ele, ela estaria paga não tornaria prático 

questionamentos à política da dívida externa.
80

 Pedro Novais (PMDB) também ressaltou 

aspectos positivos da gestão da dívida externa: “Porque se há algo que se pode elogiar neste 

Governo foi a independência da dívida externa, iniciada no Governo Fernando Henrique. 

Hoje, volto a repetir, a dívida externa é muito baixa”
81

. 

Assim, o discurso remete centralmente a que o pagamento de parte da dívida externa, 

somado ao aumento das reservas internacionais, teria como consequência a diminuição da 

dívida externa líquida, levando ao aumento da autonomia e, como prova disso, o Brasil teria 

tido uma resposta melhor à crise de 2008.  

 

3.2.2 Críticas à versão da burocracia da dívida pública a respeito da dívida externa 

 

Por outro lado, outros participantes criticaram a gestão da dívida externa. Não sendo 

as críticas homogêneas, aqui destaca-se as principais. Uma delas se deu em torno da questão 

da conversão de dívida externa em dívida interna, sinalizando que  a primeira só diminuiu na 

medida em que a última aumentou, sendo esta com maior custo que a primeira. Joelson Dias, 

representante da OAB, por exemplo, teceu comentários sobre a diminuição da dívida externa: 

“A Ordem, graças a sua participação no movimento social da sociedade civil 

organizada, que há muito já discute essa questão, também teve oportunidade de 

alcançar uma clareza no que diz respeito a esse alegado pagamento da dívida 

externa. A Ordem não nega que efetivamente uma parcela significativa desse débito 

foi saldada, mas ao mesmo tempo é do conhecimento de todos... Esses são dados já 

disponíveis a qualquer um de nós, cidadãos, na página da Secretaria da Receita, na 

página do próprio Banco Central, mostrando que o que houve, na verdade, foi uma 

                                                           
79 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 30 set. 2009, n. 

1655/09, p. 43.  
80 Ao mesmo tempo, Kaefer afirmou em outro momento que não administrávamos adequadamente as reservas e 

que quitar a dívida externa foi feito com aumento do endividamento interno, sendo um erro estratégico “A nossa 

dívida pública é alta por erros estratégicos de conduta na nossa dívida pública. Cito uma delas, que é nós temos 

trocado dívida externa barata que hoje... Imaginem quanto teríamos ganho se tivéssemos um estoque de vida 

pública do exterior, contraída a dólar, no fim, ainda na gestão do Presidente Armínio, com o dólar a 3 e pico, e 

hoje com o dólar valendo exatamente a metade, quanto teríamos ganho. Mas, por uma bandeira nacionalista, nós 

preferimos quitar a nossa dívida externa e aumentar drasticamente, internamente, pagando taxas SELIC 

extremas.’ (relatoria de 18/11/2009, p. 40).  
81

 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 30 set. 2009, n. 

1655/09, p. 10. 



96 
 

conversão significativa, extremamente expressiva, aliás, do endividamento externo 

em endividamento interno.”
82

 

Aqui, se ressaltou o aspecto da transformação de dívida externa em dívida interna. 

Dessa forma, o “alegado” pagamento da dívida externa, ainda que parte significativa tenha 

sido saldada, teria sido, na verdade, uma conversão significativa do endividamento externo 

em endividamento interno. O que podemos perceber é que, enquanto a burocracia da dívida 

ressaltou uma melhor performance relacionada à troca de dívida externa por dívida interna, 

para participantes como Joelson Dias, seria importante ressaltar que isso só foi possível com o 

aumento dessa dívida interna. 

Também houve críticas ao custo que a dívida externa ainda teria. Nesse sentido, Paulo 

Sérgio Souto, economista, afirmou: “Para que vocês tenham uma ideia, nesse recorde do 

prejuízo na conta de serviços e rendas, agora em 2008, de 53 bilhões, 33,9 foram remessa de 

lucros e dividendos, 7,3 foram pagamentos de juros do endividamento externo que, para 

muitos, acabou. Não é isso?”
83

. Ou seja, aqui, se ressalta o custo que a dívida externa ainda 

teria e não o fato de parte dela ter sido paga. Isso é importante na medida em que, dependendo 

de qual é a abordagem para tratar sobre a gestão da dívida externa, a tendência é que se 

proponham políticas que deem continuidade às medidas que estavam sendo aplicadas ou que 

rompam com essas medidas.  

A respeito das reservas internacionais, também houve divergência com os 

posicionamentos da burocracia da dívida. Carlos Lessa, por exemplo, ressaltou aspectos 

referentes à gestão dessas reservas e o fato de grande parte delas estarem aplicadas em títulos 

do Tesouro norte-americano, bem como sua relação com a gestão da dívida interna: 

“Porque o grande problema não é esse. É que nós aplicamos em título do tesouro 

norte-americano. Oitenta por cento das nossas reservas são em título do Tesouro 

norte-americano, tornando o juro negativo. E pagamos 8,5%, 8,75% de juros. Então, 

não há melhor negócio para o mundo, para o dólar que está andando pelo mundo, do 

que vir para o Brasil, comprar títulos da dívida brasileira. Sabem por quê? O Brasil 

está com 300 milhões de dólares de reservas internacionais. Então, é País seguro. Só 

que isso é uma armadilha dos diabos para nós. Deixe-me eu dizer aos senhores: em 

economia, não há bem absoluto nem mal absoluto. Vocês me perguntarão: é bom ter 

reservas internacionais? É ótimo. Ter reservas internacionais excessivas é péssimo, 

porque, para tê-las, você tem que ter uma perda anual, principalmente se você tiver 

financiando essas dívidas com a rolagem da dívida pública interna. Essa questão, 

acho que uma CPI tem de olhar com a maior seriedade, porque essa é a grande 

                                                           
82

 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 30 set. 2009, n. 

1655/09, p. 13.  
83 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 18 nov. 2009, n. 

2129/09, p. 16.  



97 
 

armadilha. Quem deveria estar aqui não é o Carlos Lessa, mas o Presidente do 

Banco Central — desculpem —, porque ele defende essa armadilha.”
84

 

Lessa relaciona o fato de o Brasil ter reservas internacionais em títulos do Tesouro 

norte-americano ao país ser seguro para que comprem títulos da dívida brasileira. Porém, ao 

mesmo tempo, isso seria uma armadilha para o Brasil. Assim, o fato de ter reservas 

internacionais seria “ótimo”, mas ter reservas internacionais excessivas seria “péssimo” 

porque geraria uma perda anual por conta da diferença nas taxas de juros das reservas 

internacionais em comparação com taxas de juros que o Tesouro brasileiro pagaria através da 

dívida interna para mantê-las. Assim, o fato de o Brasil ser um país “seguro”, já que tem 

reservas excessivas, pode ser visto como um aspecto negativo tendo em vista a perda anual 

que o Brasil teria por conta das diferenças nas taxas de juros. João Sayad também ressaltou as 

diferenças nas taxas de juros referentes às reservas internacionais em comparação com as 

taxas de juros da dívida interna: 

“Os juros brasileiros caíram em termos nominais e reais, recentemente. Fomos de 

12% para 8%. A taxa de juros real, portanto, hoje, é da ordem de 4%. A inflação 

esperada é 4%, a nominal é 4%, a taxa de juros real é 4%. Parece um grande alívio. 

Mas nós estamos num mundo globalizado, financeirizado. Nossa taxa de juros não 

pode ser analisada isoladamente. Quando nós fomos de 12% para 8%, os Estados 

Unidos foram de 5% para zero, assim como a Europa. Em termos de dólar, a nossa 

taxa hoje recente nós podemos dizer que é 30%. Quem trouxe para cá 1 dólar, 

quando o dólar era 2 reais, e aplicou, em 1 ano ganhou 2,16. Agora, quando ele vai 

embora, o dólar não está 2, está 1,70. Então, aquele dólar que entrou vai comprar 

quase 3 dólares para sair. É uma taxa de juro absurdamente alta em dólares. Por isso 

que nós estamos afogados de dólares. E o Banco Central fica manietado para 

comprar esses dólares para proteger o real, porque, quando ele compra, paga juro de 

8,25% e aplica a zero — exagerando; a aplicação não é a zero, é um pouquinho 

mais. Quer dizer, as reservas de 230 bilhões de reais custam 8% ao ano. Nós 

gastamos com a manutenção das reservas 8% de 230. Ou seja, gastamos cerca de 18 

bilhões de dólares só para mantermos as reservas. A conclusão é que a nossa taxa de 

juros está muito alta.”
85 

Dessa forma, João Sayad abordou mais uma dimensão da dívida pública externa que 

seria a forma de analisar a taxa de juros em comparação às taxas de outros países. Assim, as 

taxas de juros deveriam ser analisadas tendo em vista estarmos num mundo globalizado, não 

podendo ser feito de forma isolada. Dércio Munhoz também fez considerações sobre o tema e 

ressaltou os gastos com as taxas de juros do país para manter as reservas internacionais: 

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

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

países industrializados do mundo, não tenho necessidade nenhuma. Se eu cortasse 

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

de uns 9, 10 bilhões de dólares. Ora, 9, 10 bilhões de dólares é uma redução de 

despesa de 30 bilhões de reais, é um recurso para o Orçamento. Se eu, em vez de 
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pagar essas taxas de juros elevadíssimas que eu estou pagando... porque taxas de 

juros em que eu tenha a inflação e IGP-DI igual a zero, se o dólar não alterar de 

preço, eu estou pagando, por aplicação de quem traz dólares, estou pagando 9%, 

puro. Quando valoriza a moeda aumenta. Ora, o mundo está pagando 1%; por que 

eu estou pagando 9? Se eu reduzo a remuneração média de 3% sobre 1 trilhão e 600, 

por aí, eu estou reduzindo a despesa de 50 bilhões de reais. Então, é uma coisa 

fantástica para a gente que precisa da remodelação de hospital, que precisa implantar 

o sistema de transporte urbano nas cidades, um programa habitacional amplo. Nós 

não temos recursos para isso.”
 86

 

Aqui, o fato de termos que pagar taxas de juros elevadas para manter muitas reservas 

está associado a uma perda orçamentária que poderia ser utilizada para áreas sociais. Mais 

uma vez, o que aparece não é uma crítica a ter reservas internacionais, mas que a forma dessa 

gestão seria desfavorável para o país. Além disso, também foram feitas críticas à forma que se 

contabiliza a dívida externa. Paulo Sérgio Souto, economista, ressaltou, por exemplo, o 

aspecto de como se relaciona a contabilização da dívida e a contabilização das reservas 

internacionais: 

“Para discriminar melhor esse total da dívida, eu peço, por gentileza, que seja 

apresentada a transparência seguinte. Bem, aqui é simplesmente o dado da dívida 

externa, inclusive comparado com as nossas reservas internacionais. Em geral, é dito 

que o problema da dívida externa não mais existe em decorrência justamente das 

nossas reservas, que seriam maiores do que a própria dívida externa. Em primeiro 

lugar, essa é uma contabilidade que precisa ser, pelo lado da dívida externa, melhor 

explicada. O Banco Central não contabiliza a dívida entre as empresas sediadas aqui 

no Brasil e as suas matrizes. Se a gente agrega isso, e foi o que eu fiz aqui nessa 

tabela, a gente observa que há um desequilíbrio. Agora não tem também cabimento 

comparar as reservas internacionais com a dívida externa. Se a comparação deve ser 

feita, deveria sê-lo com o nosso passivo externo, com todos aqueles direitos de 

estrangeiros aqui dentro do Brasil, e que hoje deve estar em torno de 1 trilhão de 

dólares. Então, isso é uma questão extremamente grave, que deveria merecer 

também a preocupação.”
87

 

Assim, segundo ele, não teria cabimento comparar reserva externa com a dívida 

externa, estando equivocada não só uma maneira de gestão, mas também uma maneira de 

contabilizar a dívida externa.   

Deputados também expressaram diferenças com os posicionamentos da burocracia em 

relação à dívida externa na época. Ivan Valente (PSOL), questionou como essa gestão da 

dívida externa poderia ser considerada estabilidade e como isso seria “ideológico”: 

                                             “Eu tenho visto coisas que são extremamente, me parece, ideológicas, do ponto de 

vista da luta política que se faz. Por exemplo, o problema das reservas internacionais 

e da constituição delas. É o seguinte: constituir-se um colchão de reservas e dizer 

que a dívida externa acabou... Mas um colchão de reservas que é comprado com 

títulos públicos, remunerado com a SELIC, enquanto os títulos públicos são 
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remunerados com títulos do Tesouro americano. A quanto? Zero ou 1%? Não sei. 

Então, isso aqui é considerado estabilidade. Essa é a questão.”
88

 

O Dep. Marcio Reinaldo (PP/MG) também criticou a conversão de dívida externa em 

dívida interna:   

                                             “Eu gostaria também de ouvir de S.Sa. quanto à mesma colocação do Ivan Valente 

sobre essa conversão da dívida externa na dívida interna brasileira, as consequências 

econômicas, que, eu acredito, tenham sido negativas para as contas públicas e 

também, veja bem, alguma coisa que está sendo bem explorada neste Congresso, 

que é aquela reserva cambial do Brasil, hoje praticamente aplicada lá nos Estados 

Unidos (parece que mais de 170 bilhões — me parece), enquanto nós estamos 

tomando dinheiro todo dia, numa taxa bastante superior.”
89

 

Dessa forma, críticas à gestão da dívida externa brasileira foram feitas em relação à 

conversão desta em dívida interna com taxas de juros superior, à forma de gestão das reservas 

internacionais e de contabilização dessa dívida.  

 

Conclusão 

 

Dessa forma, a abordagem da burocracia da dívida sobre o endividamento externo 

associou o pagamento da dívida externa na época a uma melhoria na gestão da dívida pública, 

tendo em vista que seria melhor ter dívida interna a dívida externa, bem como associou as 

reservas internacionais ao aspecto da autonomia e de melhor resposta à crise. Uma segunda 

abordagem, referente aos que teceram críticas a essa gestão, ressaltou aspectos que se 

relacionam à situação da dívida externa – que ainda teria custo alto –,  à gestão das reservas 

internacionais – tendo em vista que a gestão dessas teria um custo alto, às diferenças nas taxas 

de juros entre os passivos e ativos– e, por último, há questionamento em relação à forma de 

contabilização da dívida. 

Isso traz para o primeiro plano o dissenso a respeito da situação da dívida externa 

brasileira e ainda demonstra como essas associações podem ser construídas a partir da 

mobilização de fatos e indicadores específicos, não sendo necessariamente inerentes ao objeto 

em questão. O que se busca considerar a partir desses apontamentos não é que essas 

associações sejam meramente “discursivas” ou que não haja uma expertise neles, mas 

ressaltar que a possibilidade ou não de mobilizar esses fatos se constituiu na CPI enquanto 

aspecto de poder na medida em que as avaliações também sugerem determinadas políticas que 

nelas se baseiam.  
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Isto posto, interessa destacar o aspecto dos indicadores de endividamento. Antes, vale 

dizer que literatura sobre o tema tende a tratar a utilização dos indicadores de dívida líquida 

ou de dívida bruta tendo em vista qual seria o conceito mais eficiente para analisar o 

endividamento público ou como estes podem ser utilizados de forma integrada (GIAMBIAGI, 

2016; GOBETTI & SCHETTINI, 2010).  Não negando a importância desse tipo de análise, o 

objetivo é ressaltar os aspectos de poder referentes à mobilização desses indicadores.
90

  

Desse modo, chama a atenção a dívida enquanto questão pública, isso porque, do 

ponto de vista da imagem pública que se constrói sobre a gestão da dívida, ressaltar que a 

“dívida externa (líquida)” é quase nula ou que a dívida externa (bruta) ainda existe pode 

produzir diferentes intepretações e questionamentos em torno do tema.
91

 A manifestação do 

deputado que afirmou não haver motivo para discutir a dívida pública externa, tendo em vista 

que ela já teria sido paga, é exemplo disso. Se essa dívida praticamente não existe mais, não 

haveria por que discutir sua gestão. Aqui também revela-se o aspecto do “não dito” pelas 

autoridades monetárias. Vários discursos não estão negando que houve pagamento de parte 

significativa da dívida externa ou que a diminuição desta não seja positiva para o país, mas 

estão ressaltando o que não seria levado em consideração na análise da burocracia ao tratar 

sobre o tema, como, por exemplo, a questão da diferença das taxas de juros das reservas 

internacionais em comparação com as da dívida interna. Dessa forma, a omissão ou ênfase em 

determinados conceitos e fatos não são questões meramente técnicas, mas podem ser 

considerados enquanto aspecto de poder na produção de políticas econômicas e na maneira de 

legitimá-las socialmente. 

É possível perceber que as avaliações dos participantes estavam relacionadas, dentre 

outras questões, a que indicador de endividamento era utilizado para analisar a situação da 

dívida pública no país, sendo parte das disputas quais indicadores deveriam ser utilizados para 

fazer essas avaliações. Dessa forma, nos discursos, as divergências a respeito da utilização do 

conceito de dívida líquida ou dívida bruta demonstram como esses diferentes indicadores 

podem ser mobilizados para justificar determinadas versões sobre a dívida. Assim, mesmo 

entre os especialistas, qual seria o indicador mais adequado para analisar a dívida foi uma 

questão em disputa. Isso significa dizer que o domínio sobre o significado desses conceitos 

pode ser considerado como instrumento de poder para analisar e justificar a situação da dívida 
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 Ao mesmo tempo, importa salientar que a Auditoria Cidadã da Dívida chama a atenção para a utilização por 

parte do governo do indicador de dívida líquida: “A utilização do termo “dívida líquida” tem trazido grande 

confusão e ilusão a muitos setores, tendo em vista que o mesmo encobre grande parte da dívida efetiva que está 

sendo paga...” (FATTORELI; ÁVILA, s/d.).  
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 Com essa analise não há o objetivo de afirmar qual seria o conceito correto para medir a dívida pública, mas, 

sim, como os indicadores de endividamento podem ser mobilizados para sugerir determinadas interpretações.  
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pública no pais. Dessa forma, a escolha pela utilização de um desses conceitos não é um 

detalhe, mas é uma das principais fundamentações para as análises, sendo a utilização desses 

conceitos “técnicos”, pelos considerados como “apolíticos”, um instrumento na luta política.  

Além disso, do ponto de vista simbólico, quando se afirma que a “dívida líquida” 

diminuiu, isso seria positivo “socialmente”, já que ter dívida seria algo considerado negativo 

pela opinião pública. O que é diferente de tentar legitimar socialmente que a política aplicada 

aumentou a dívida, mas que os ativos do governo também aumentaram e que estes devem ser 

contabilizados na análise do endividamento público. Isso poderia fazer com que se tornasse 

parte do debate público não só a discussão a respeito das consequências de uma dívida externa 

alta, mas também o que implica determinada gestão dos ativos do país e das taxas de juros 

internas, tornando inclusive a discussão a respeito dos indicadores parte desse debate. Assim, 

o aspecto simbólico da utilização desses indicadores parece uma das motivações para sua 

utilização. Além disso, o uso do indicador de dívida líquida não diz apenas que a relação entre 

ativos e passivos de determinado setor público diminuiu, mas que a forma correta de analisar 

se o país está em tendência positiva em relação à gestão da dívida pública externa é 

analisando conjuntamente ativos e passivos desse setor público. Aqui, vale ressaltar que 

Gobetti e Schettini (2010) em trabalho sobre o tema, afirmam: 

                                         “Ou seja, assistimos a uma ampla mudança na estrutura de ativos e passivos do 

governo e, simultaneamente, a uma redução 10 pontos percentuais (p.p.) do PIB na 

dívida líquida ao longo de um período marcado por duas crises financeiras – 2002-

2003 e 2008-2009. Em termos estáticos, não há qualquer diferença para o 

endividamento líquido se os passivos e ativos se expandem simultaneamente e não 

há dúvida de que o conceito líquido, no contexto de tão acentuada reestruturação 

patrimonial, serve melhor para analisar o impacto da política fiscal sobre o 

endividamento. Contudo, a trajetória do endividamento não depende apenas desta 

política: as escolhas relativas à estrutura patrimonial fazem toda a diferença para a 

dinâmica da dívida líquida, dado que ativos e passivos não são remunerados a taxas 

de juros idênticas. Esclarecido de outra forma, as projeções utilizadas na análise de 

sustentabilidade não serão corretas se não se considerar o impacto do diferencial de 

juros sobre a estrutura de ativos e passivos e as estratégias monetária, cambial e 

fiscal por trás dessa estrutura. Observado o significativo diferencial de juros entre 

nossa dívida mobiliária, por um lado, e nossos créditos externos e internos, por 

outro, toda política (cambial, monetária ou creditícia) que implique ampliação 

simultânea de passivos e ativos possui um custo em médio e longo prazo, embora 

estaticamente não altere o endividamento líquido.” (GOBETTI & SCHETTINI, 

2010, p.8).   

 

Assim, podemos levar a reflexão ainda para dimensão do que esses indicadores 

podem sugerir ou analisar do ponto de vista do resultado de médio e longo prazo dessas 

políticas. Essas questões revelam que  o domínio sobre os indicadores macroeconômicos é 

uma questão também de poder sobre os discursos e sobre a interpretação a quem esses 

discursos são endereçados. Os conceitos não falam “da” dívida pública, eles falam de uma 
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“perspectiva” sobre a dívida pública. Se consideramos a dívida pública como todos os 

encargos de determinada parte do setor público com outrem, utilizando o conceito de dívida 

líquida, não estamos falando “da” dívida pública, mas de um indicador de endividamento que 

relaciona esses encargos do setor público com outrem e os encargos de outrem com esse setor 

público.  Dessa forma, a utilização do indicador de dívida líquida ou dívida bruta determina 

uma percepção específica sobre a situação do endividamento nacional, sendo importante 

analisar a dimensão simbólica e de poder que esses indicadores podem engendrar, tendo em 

vista, sobretudo, a falta de familiarização do conjunto da população com estes. Assim, além 

de eles poderem ser utilizados a partir de determinados interesses, também criam realidades e 

sugerem interpretações sobre o endividamento público. Aqui, no caso, a utilização desse 

indicador é parte da justificativa utilizada para que se dê continuidade ou não a determinada 

política ou mesmo para justificar que não haja necessidade de que ela seja debatida ou 

questionada. Assim, reconhecer como essas classificações “técnicas” são mobilizadas permite 

analisar o jogo político que envolve as versões sobre o endividamento público e que consiste, 

dentre outras coisas, na utilização de determinados indicadores que a justificam.  

 

3.3 Versões sobre a taxa de juros 

  

Um dos temas de maior destaque ao longo da CPI foi a questão da taxa de juros. 

Durante os debates, houve um consenso de que a taxa de juros no Brasil seria muito alta. No 

entanto, há divergências sobre os motivos de ela ser alta, sobre se há melhoria referente a esse 

tema na época e de quais seriam as consequências desse aspecto que é central na dívida 

pública brasileira. Vale dizer que as taxas de juros determinam quais são os custos da dívida, 

já que definem o quanto do total emprestado pelo credor será pago a mais pelo setor público 

em questão. Sendo assim, os juros seriam, de fato, o custo da dívida pública. A burocracia da 

dívida, assim como a respeito dos outros temas, tendeu a ressaltar os aspectos positivos da 

gestão da taxa de juros na época. Além disso, suas justificativas para que elas fossem altas 

foram associadas a questões técnicas. Já os participantes mais críticos, estando dentre eles 

como exceção do grupo anterior um ex-membro dessa burocracia, ressaltaram aspectos de 

interesses e institucionais como os principais fatores para as altas taxas de juros no país. Além 

disso, conceitos tais como credibilidade e segurança são utilizados como justificativa para as 

políticas que estavam sendo adotadas em relação à taxa de juros.  
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3.3.1 A versão da burocracia da dívida sobre a taxa de juros 

 

Os posicionamentos da burocracia da dívida a respeito da taxa de juros podem ser 

analisados em três aspectos: como se avaliou a situação da taxa de juros no momento da CPI, 

quais eram os motivos paras as taxas de juros ainda serem altas e o que deveria ser feito para 

que as taxas pudessem diminuir. Primeiramente, sobre a situação da taxa de juros na época da 

CPI, a burocracia da dívida tendeu a afirmar que a taxa de juros teria diminuído e que haveria 

uma tendência de queda, apesar de ela ainda ser alta. Exemplo disso é a fala de Murilo 

Portugal: “Nós temos tido também, de uma forma continuada, uma redução nas taxas de 

juros.”
92

  

A respeito de quais seriam os motivos para que as taxas de juros estivessem elevadas, 

esse setor associou essa questão centralmente à indisciplina fiscal, à baixa credibilidade e ao 

controle da inflação. No entanto, há divergências entre eles nesse assunto. Guido Mantega, 

por exemplo, afirmou que as taxas de juros seriam elevadas por conta do crescimento do gasto 

público, do comportamento do crédito no país e do histórico de “descontrole”: 

                                            “[...]por que o Banco Central mantém essa taxa de juros tão alta? Será que isso é 

crueldade do Banco Central? Um aspecto que precisa ser considerado é o que 

aconteceu com a inflação. Se o Banco Central consistentemente mantivesse a taxa de 

juros acima do necessário para deixar a inflação parada, a taxa de inflação deveria 

passar prolongados períodos abaixo da meta. Mas não foi o caso. Nossa inflação tem 

ficado mais ou menos dentro da meta, a não ser nesse período de crise, quando o 

câmbio subiu, foi de 2 para 4; a inflação aumentou muito, mas depois voltou com 

essa trajetória que está aí. Então eu acho que isso não responde diretamente essa 

pergunta, mas o que me parece claro é que tem alguma coisa errada aqui. Não creio 

que seja a política do Banco Central. Aí eu acho que cabe destacar 3 pontos. O 

primeiro eu já mencionei, é o crescimento do gasto público. Há um tema também 

importante: o comportamento do crédito na nossa economia. [...] Isso dificulta 

tremendamente a vida do Banco Central. Então, nós ainda não tivemos a chance 

realmente de ter o espaço que gostaríamos para a redução da taxa de juros. Eu acho 

também que a nossa taxa de juros tem um pouco a ver com nossa história, uma 

história de moratórias, hiperinflação, descontrole.[...] O último ponto que eu gostaria 

de mencionar, também um pouco de passagem, mas nós podemos voltar a ele, diz 

respeito à taxa de câmbio. Quer dizer, esse modelo que nós temos, com muita ênfase 

no gasto público e no crédito público, é um modelo que pressiona a taxa de juros 

para cima.”
93

 

Dessa forma, a taxa de juros seria alta não por “crueldade” do BC. Três questões, na 

verdade, influenciariam o aumento taxa de juros: o crescimento do gasto público, que pode 

ser relacionado ao tema da indisciplina fiscal, o comportamento do crédito na economia e a 

história de moratórias, hiperinflação e descontrole que pode ser associado também ao aspecto 

                                                           
92 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 28 out. 2009, n. 

2007/09, p. 6.  
93 Câmara dos Deputados. CPI – Dívida Pública. Notas taquigráficas da reunião ordinária de 18 nov. 2009, n. 

2129/09, p. 6-7.  
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da indisciplina fiscal. Arno Augustin, por sua vez, afirmou que a taxa de juros seria definida 

por razões monetárias: 

                                            “Ou seja, hoje no Brasil a taxa de juros é definida basicamente por razões de política 

monetária. Não há pressão fiscal. Portanto, a taxa de juros é a que é porque o Brasil 

optou por um sistema de controle de inflação no qual a taxa de juros tem uma 

importância grande. O COPOM faz a análise e conclui que essa taxa de juros é 

aquela que mantém a inflação na meta. É por isso. Não é por uma razão de pressão 

decorrente dos gastos, na minha visão. Respeito outras, evidentemente que há 

outras. Mas é basicamente por isso. Há uma definição do ponto de vista de política 

de combate à inflação no qual a taxa de juros tem uma responsabilidade. Para isso o 

Banco Central tem um instrumento, que são os títulos que o Tesouro coloca à 

disposição do Banco Central para fazer as operações chamadas compromissadas. 

São operações, boa parte delas, diárias, boa parte delas de prazo curso. É justamente 

a forma de enxugar a liquidez.”
94 

Aqui, as taxas de juros seriam definidas com o objetivo de controlar a inflação. Assim, 

o Copom definiria a taxa de juros tendo em vista o que manteria a inflação na meta, não tendo 

ela a ver com a pressão de gastos. Henrique Meirelles, no mesmo sentido, ressaltou os estudos 

técnicos que dariam embasamento às definições das taxas de juros com o intuito de controlar 

a inflação: 

“Em relação a sua consideração, Deputada, sobre as questões de inflação, 

certamente levamos em conta, no COPOM, todas as observações. Como já foi 

mencionado, o Banco Central dispõe de um vasto aparato de mecanismos de busca 

de informações, desde a chamada Pesquisa Focus, que busca informações, opiniões 

de economistas, de universidades, de federações, de sindicatos etc., até outros tipos 

de pesquisas, reuniões com economistas, como foi mencionado. Tudo isso é um 

manancial muito grande de informações, mas o que prevalece, no final, é a análise 

das próprias áreas técnicas do Banco Central. São modelos macroeconométricos, 

que foram desenvolvidos através dos anos, que fazem com que o Banco Central 

tenha projeções de inflação para o seu horizonte relevante. E isso é publicado. O 

relatório de inflação do próprio Banco Central, que é publicado trimestralmente, 

este, sim, é o grande documento base de análise do Banco Central para sua tomada 

de decisões. O Banco Central tem um grande número de especialistas, de técnicos, 

de doutores, de pessoas que estão nessa área há muitos anos; e tem todo um estoque, 

um banco de dados, que vem coletando informações há muitos anos, desenvolvendo 

modelos de análises, que visa exatamente permitir que o Banco Central possa tomar 

uma decisão baseada numa análise técnica, numa análise que leve em conta o que, 

de fato, é a projeção mais confiável da inflação futura.”
95

 

Dessa forma, o que prevaleceria para definir a política da taxa de juros seria a análise 

das áreas técnicas do próprio BCB, que seriam realizadas através de modelos 

macroeconométricos que desenvolvem projeções da inflação. Assim, as decisões seriam 

tomadas a partir das projeções da inflação feitas de maneira técnica pelo BCB. 

Em outro momento, Murilo Portugal associou a taxa de juros à inflação e à questão da 

credibilidade: “Cada ano que o Banco Central cumpre a meta de inflação ele contribui para o 
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aumento da credibilidade que, com o tempo, vai se refletir na redução da taxa de juros no 

futuro”
96

. A relação de credibilidade como causa da diminuição da taxa de juros apareceu em 

outros momentos, como na fala de Henrique Meirelles: 

                                             “Câmbio flutuante, reservas internacionais elevadas, dívida externa líquida cadente 

reduzem o risco externo da economia, o que leva também a uma diminuição dos 

prêmios de riscos da economia. Os superávits primários, com a dívida pública 

cadente, reduzem o risco fiscal juntamente com o maior crescimento. Isso também 

leva a uma redução do prêmio de risco — em verde, em cima. Essas reduções do 

prêmio de risco levam a uma redução da taxa de juros real na economia, ao longo do 

tempo, aliado à maior credibilidade. ”97 

Dessa forma, principalmente três fatores de aspecto “técnico” foram associados pela 

burocracia da dívida às altas taxas de juros, sendo eles: controle da inflação, credibilidade e 

disciplina fiscal (aqui considera-se disciplina fiscal enquanto associada tanto ao crescimento 

dos gastos, como ao que seria o controle das contas públicas). Sobre o controle da inflação, as 

altas taxas de juros seriam necessárias para o controle daquela. Já a falta de credibilidade 

levaria ao aumento da taxa de juros, assim, o aumento da credibilidade levaria à diminuição 

dessas taxas. A disciplina fiscal, por sua vez, apareceu no sentido de que o crescimento dos 

gastos pressionaria as taxas de juros. Aqui, ter equilíbrio financeiro e controlar a inflação são 

fatores que dariam mais segurança aos credores, aumentando a credibilidade e, assim, 

podendo fazer com que as taxas de juros fossem menores.  

 

3.3.2 Taxa de juros segundo os participantes que criticaram a gestão da época 

 

Por outro lado, participantes que foram mais críticos aos posicionamentos da 

burocracia da dívida questionaram esses discursos em três dimensões: a) a situação da taxa de 

juros na época; b) o motivo para as taxas de juros estarem elevadas; e c) os interesses que 

influenciariam a definições da taxa de juros. 

 

3.3.2.1 A situação da taxa de juros na época 

 

Sobre a situação da taxa de juros na época da CPI, duas questões foram ressaltadas. A 

primeira se refere ao fato de que, por mais que a Taxa Selic tenha diminuído, uma grande 

parte dos títulos seria negociada com juros acima dela, como afirmou o ex-Deputado Sérgio 
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Miranda e Paulo Sérgio Souto. O segundo disse inclusive que analisou dados dos primeiros 

doze dias de novembro daquele ano e descobriu que o Tesouro teria emitido nesse período 

12,6 bilhões em títulos da dívida interna, dos quais 10 bilhões estariam com taxa de juros 

média de 11% a.a., ou seja, maior que a Selic na época: 

“E eu, inclusive, recolhi dados importantes de que agora, somente nos 12 primeiros 

dias de novembro, o Tesouro já emitiu 12,6 bilhões em títulos da dívida interna, 

sendo 10 bilhões de reais a taxas de juros pré-fixadas, o que poderia parecer uma 

melhoria na administração da dívida. Porém, o Tesouro emitiu tais títulos a uma taxa 

média de 11% ao ano, portanto, maior que a taxa SELIC. E no dia 12 a taxa paga 

pelos títulos chegou a mais de 13% ao ano. Então, vejam bem: isso é um 

instrumento nas mãos do mercado muito importante.”
98

 

Assim, o fato de afirmar que haveria diminuição na taxa de juros Selic não 

necessariamente corresponderia a uma melhoria no custo da dívida pública, já que esses 

títulos poderiam ser negociados a juros mais altos que aquela. A segunda questão sobre se 

haveria melhoria na taxa de juros da época se refere a analisar as mudanças na taxa de juros 

de forma comparada com outros países. Para João Sayad, por exemplo, tendo em vista que 

houve diminuição dos juros em outros países, a taxa de juros no Brasil seguiria muito alta. 

                                              “Os juros brasileiros caíram em termos nominais e reais, recentemente. Fomos de 

12% para 8%. A taxa de juros real, portanto, hoje, é da ordem de 4%. A inflação 

esperada é 4%, a nominal é 4%, a taxa de juros real é 4%. Parece um grande alívio. 

Mas nós estamos num mundo globalizado, financeirizado. Nossa taxa de juros não 

pode ser analisada isoladamente. Quando nós fomos de 12% para 8%, os Estados 

Unidos foram de 5% para zero, assim como a Europa. Em termos de dólar, a nossa 

taxa hoje recente nós podemos dizer que é 30%. Quem trouxe para cá 1 dólar, 

quando o dólar era 2 reais, e aplicou, em 1 ano ganhou 2,16. Agora, quando ele vai 

embora, o dólar não está 2, está 1,70. Então, aquele dólar que entrou vai comprar 

quase 3 dólares para sair. É uma taxa de juro absurdamente alta em dólares. Por isso 

que nós estamos afogados de dólares. E o Banco Central fica manietado para 

comprar esses dólares para proteger o real, porque, quando ele compra, paga juro de 

8,25% e aplica a zero — exagerando; a aplicação não é a zero, é um pouquinho 

mais. Quer dizer, as reservas de 230 bilhões de reais custam 8% ao ano. Nós 

gastamos com a manutenção das reservas 8% de 230. Ou seja, gastamos cerca de 18 

bilhões de dólares só para mantermos as reservas. A conclusão é que a nossa taxa de 

juros está muito alta.”
99

 

Nesse sentido, a situação, tendo em vista o panorama internacional e os títulos 

negociados acima da Selic, seguiria sendo de taxas de juros muito elevadas, sendo o custo da 

dívida pública brasileira ainda muito alto. Além disso, críticas também foram feitas no sentido 

de afirmar que grande parte do aumento da dívida pública estaria relacionada às taxas de juros 

e não a empréstimos que tenham sido feitos visando investimento. Nesse sentido, Sérgio 
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Miranda considerou que a taxa de juros – e não os gastos públicos – seriam a principal 

variável de aumento da dívida pública: 

                                      “A dívida atual é diferente. A dívida atual é basicamente financeira; não é dívida 

fruto de projetos ou, em contrapartida, de financiamentos ao Estado para 

desenvolver obras. Nada disso. Nós temos... A dívida, a partir de 1992, é uma dívida 

financeira. [...] Então, não são os gastos públicos primários os responsáveis pelo 

crescimento da dívida. O responsável pelo crescimento da dívida é os juros reais 

altíssimos que se dão no Brasil a partir de 1992.”
100

  

A fala de Ivan Valente (PSOL) também demarcou essa questão: 

                                            “E aí, finalmente, eu queria perguntar uma questão, que é a seguinte: o Tesouro 

Nacional tem realizado estudos para saber qual é a parcela da dívida pública 

decorrente exclusivamente da incorporação de juros? Exclusivamente da 

incorporação de juros. Essa pergunta decorre do fato de existir, desde a década de 

80. Estudos importantes foram analisados em outras Comissões que enfrentaram o 

problema da dívida no Congresso Nacional, inclusive simulações do Banco Central 

que indicavam que cerca de metade da dívida externa correspondia a juros sobre 

juros, sem qualquer contrapartida ao País. Isso aqui consta do relatório do Senador 

Fernando Henrique Cardoso, em 1989.”
101

  

Ou seja, eles salientam que parte da dívida não teria contrapartida, pois seria produto 

da própria taxa de juros. Assim, sobre a situação da taxa de juros na época, três foram as 

críticas a respeito da ideia de que ela estaria melhor naquele momento: títulos estariam sendo 

negociados a taxas mais elevadas que a taxa básica de juros, a Selic; em comparação com as 

taxas de juros no resto do mundo, a taxa de juros brasileira seguiria muito alta; e a 

consideração de que grande parte da dívida pública brasileira seria produto das próprias taxas 

de juros, não tendo contrapartida social.  

 

3.3.2.2 O motivo para as taxas de juros estarem elevadas 

 

A respeito de quais seriam os motivos para que as taxas de juros estivessem elevadas, 

os três argumentos defendidos pela burocracia (indisciplina fiscal, controle inflacionário e 

falta de credibilidade) foram questionados. Sobre o controle da inflação, João Sayad afirmou 

não estar convencido do papel da taxa de juros nesse tema: 

                                     “A conta é fácil: 10% de juros reais; a dívida pública é metade do PIB; então, nós 

gastamos 5% do PIB, por ano. Esse é o valor por baixo, porque 10% é nos anos 

calmos. Na implantação do Plano Real, essa taxa de juros real foi a 30%; em outros 

anos foi a 20%. Mas são coisas do passado. Podemos fazer a conta... Vamos supor 

que tenham sido 10%. Então, gastamos 5% do PIB, sem a autorização dos senhores 

aqui, de 94 a pelo menos 2007. São 13 anos. Multiplicados por 5%, dá 115% do 

PIB. Ou seja, nós gastamos 1 PIB mais 15% para pagar juros.[...] Se o tema da CPI é 
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o impacto sobre o setor público, não é preciso falar mais nada. É um impacto de 

grande magnitude. É um gasto absurdo, principalmente porque nós temos dúvidas se 

esse gasto gera o resultado pretendido. Se esse gasto... Se o senhor me dissesse 

“não, isso aqui foi gasto em inflação e por isso é que a inflação reduziu”, bom, a 

inflação custou caro, mas se reduziu a inflação. Mas a dúvida é se esse é um 

resultado fácil de explicar. Para mim, não é convincente.” 
102

 

Dessa forma, aqui as taxas de juros teriam um custo muito alto e, ao mesmo tempo, 

não seria evidente sua relação com o controle da inflação. Bresser-Pereira, ex-Ministro da 

Fazenda, foi o caso destoante do resto do que foi considerado como a burocracia da dívida. 

Ele questionou as justificativas para as definições referentes às taxas de juros: 

                                              “O argumento fundamental que existia para que uma taxa de juros, como a 

brasileira, que naquela época estava em torno de 12%... Em termos reais, era a maior 

taxa de juros do mundo. E, durante muitos anos, a taxa de juros do Brasil tem sido 

entre 12% e 10%, reais. Só recentemente é que caiu. E havia um argumento naquela 

época. O argumento era simples: por que a taxa de juros é alta no Brasil? É alta 

porque o Risco Brasil é alto. Como o Brasil tinha uma dívida externa alta, o Risco 

Brasil seria alto. E é isso o que explica. Aí nós mostramos nesse trabalho que isso 

era falso, que países que tinham riscos, riscos muito menores — isso é um risco que 

é medido no sistema financeiro internacional —, no entanto, tinham os juros muito 

menores. Então, isso não era o motivo. Aí então disseram: “Bom, a causa é a 

inflação.” Mas não há nenhuma razão para que um país precise, para manter uma 

inflação baixa, de uma taxa de juros de 9%, 10%, 11%, quando outros países, não só 

países ricos, mas países do nível de desenvolvimento do Brasil, têm uma taxa de 

juros muito menor, 3 vezes menor, 4 vezes menor. Aí, quando respondíamos com 

essa... Veio um ilustre economista... Três ilustres economistas que participaram do 

Plano Real — meus velhos amigos Prof. Pérsio Arida, Prof. Bacha e Prof. André 

Resende — escreveram um douto pleito dizendo que o problema era outro: era a 

falta de segurança, de seguridade — e seguridade jurídica. Ou seja, aqui no Brasil, 

nós, os brasileiros, não garantíamos suficientemente a propriedade dos contratos, 

porque o sistema legal e jurídico brasileiro não era para isso, e portanto era por isso 

que a taxa de juro era alta no Brasil. Mas isso era um absurdo total. Isso não faz o 

menor sentido. Países com níveis de segurança jurídica muito menor, para 

propriedades de contratos, têm taxas de juros menores. O Brasil, em épocas 

passadas, quando tinha o sistema judiciário mais incompleto, tinha taxas de juros 

muito menores. Não faz sentido isso.[...] No nosso caso, ainda veio mais uma 

explicação, porque aí voltava a questão da inflação, mas de maneira mais 

sofisticada: “Não, a taxa de juros no Brasil é 9%, 10%, porque 9% é a taxa de juro 

natural do Brasil.” Quer dizer, se a taxa de juro natural... Ou seja, qualquer taxa 

abaixo de 9% dá alta inflação. Como nós estamos hoje com uma taxa de juros real 

em torno de 5% — neste ano a média deve ser 6%, mas estamos em 5%, mais ou 

menos, de taxa real —, então deveria estar uma brutal inflação aqui no Brasil. Eu 

não estou vendo essa inflação. Parece que deve estar escondida em algum lugar.”
103

 

Assim, os argumentos teriam mudado ao longo do tempo. As altas taxas de juros 

estariam primeiramente associadas ao “Risco Brasil”, que seria alto por conta da elevada 

dívida externa, o que seria “falso”, já que países com riscos maiores tinham taxas de juros 

menores. Depois teriam afirmado que a causa seria a inflação, o que, segundo ele, também 

não seria o motivo já que outros países tem taxas muito menores. Também teria havido o 
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argumento de que o motivo era por falta de seguridade jurídica, o que, do mesmo modo, “não 

faria sentido”, já que países com níveis de seguridade jurídica menor teriam taxas de juros 

menores.  

Também no sentido de questionar os posicionamentos que justificavam as altas taxas 

de juros, Maria de Lourdes, economista, abordou as diferenças entre os discursos do que 

chama de neoliberais e os dos economistas antiliberais nesse debate: 

                                            “Então, o primeiro problema é a própria dívida. Qual é o argumento, defensor de 

taxas de juros elevadas? A ideia é que não é a taxa de juros que é a causa da dívida, 

mas a taxa de juros é alta como consequência da dívida externa elevada. E o 

argumento é o da falta de credibilidade da parte do Governo, que faz com que o 

mercado exija uma taxa de juros elevada para rolar sua dívida. E, se essa 

credibilidade do Governo sobre a possibilidade do pagamento da dívida não 

melhora, a taxa de juros não baixa. O argumento, então, é que, para que se baixe o 

déficit e então a dívida, é absolutamente necessário aumentar o superávit primário 

para aumentar a credibilidade do Governo sobre a possibilidade de pagamento e, 

então, reduzir a taxa de juros. Só que essa não é nem a minha posição nem a posição 

dos críticos antiliberais. E vou mostrar qual é o argumento contrário. (Segue-se 

exibição de imagens.) A crítica antiliberal é a seguinte. A taxa de juros afeta, em 

primeiro lugar, o serviço da dívida; e, se esse serviço é menor, a própria dívida cai e 

a credibilidade do Governo sobre o pagamento tende a aumentar. Mais que isso: essa 

credibilidade, em regra, é sinalizada pela relação dívida/PIB. E a relação dívida/PIB 

é extremamente prejudicada por uma taxa de juros alta. Por quê? O numerador da 

relação dívida/PIB aumenta em função do serviço da dívida e o denominador é 

alguma coisa que cai, porque o investimento fica desestimulado e esse coeficiente 

dívida/PIB, que é olhado pelo mercado, tende a piorar e, não a melhorar quando a 

taxa de juros está elevada. Então, se se quer melhorar a credibilidade do Governo, 

essa credibilidade pode aumentar, se a taxa de juros cai e melhora o coeficiente. 

Mais que isso, existem estudos, alguns econométricos, mostrando o quê? Mostrando 

que a taxa de juros elevada é, de fato, relacionada com o EMBI, que indica 

credibilidade do Governo. Mas o superávit primário aumentando não significa uma 

baixa da taxa de juros, o que significa que a proposta de aumento do superávit 

primário não é uma proposta conveniente se se quer resolver o problema da 

dívida.”
104 

Assim, segundo ela, o argumento neoliberal dar-se-ia da seguinte maneira: a taxa de 

juros alta seria consequência da dívida externa elevada e da falta de credibilidade do governo. 

Enquanto não houvesse melhoria na credibilidade, não seria possível diminuir a taxa de juros. 

Dessa maneira, deveríamos aumentar o superávit primário, o que faria diminuir o déficit e, 

assim, aumentar a credibilidade, sendo possível diminuir a taxa de juros. Por outro lado, os 

antiliberais afirmariam que como a taxa de juros afeta o serviço da dívida, se ela diminuísse, a 

dívida também diminuiria e, destarte, a credibilidade tenderia a subir. Além disso, a razão 

dívida/PIB seria prejudicada por taxas de juros altas, já que a dívida aumentaria e o 

investimento ficaria desestimulado, diminuindo o PIB. A respeito do porquê o PIB tenderia a 

cair, ela afirmou: 
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 “Então, sobre a dívida e sobre a taxa de juros, esse é o primeiro problema que 

vemos na taxa de juros alta. Mas eu vou falar sobre o porquê o PIB tende a cair se a 

taxa de juros é alta e o impacto negativo que a taxa de juros tem sobre o 

investimento, que também é motivo de grandes divergências entre economistas 

ortodoxos liberais e economistas heterodoxos. Veja só, a posição de novo dos 

economistas liberais é de que a taxa de juros alta não cria muito problema para o 

investimento, porque aumenta a poupança e isso financia investimentos novos e 

crescimento. Ao contrário, os economistas antiliberais dizem que, quando a taxa de 

juros dos títulos públicos é elevada, isso é um chamariz para que as poupanças se 

situem na mão de ativos líquidos ao invés de irem para a mão dos investidores. E é 

isso que inibe enormemente, e vem inibindo enormemente, os investimentos no 

Brasil. Se a gente observar, os investimentos são investimentos geralmente de média 

e de longa maturação e precisam de taxas de juros para empréstimos de longo prazo. 

Só que a taxa de juros para empréstimos de longo prazo, dentro da perspectiva 

antiliberal, é um composto da taxa de juros de curto prazo e de um prêmio de 

liquidez que é devido ao fato de que, a longo prazo, o empréstimo implica uma 

incerteza e um risco maior. Então, é absolutamente necessário que a taxa de juros de 

longo prazo supere a de curto prazo. Ora, se a taxa de juros de curto prazo, como a 

dos títulos públicos, é elevada e ela ainda tem que conter um prêmio de liquidez 

maior, eu tenho uma taxa de juros de longo prazo que inviabiliza qualquer 

investimento, porque não há rentabilidade esperada do investimento que possa 

superar essa taxa de juros. É isso que faz com que, ao longo do tempo, a gente tenha 

tido uma queda surpreendente do investimento. [...]O outro aspecto é o seguinte: 

taxas de juros altas tendem, segundo os liberais, a produzir uma entrada de recursos 

externos sob a forma de poupança. E isso seria interessante, segundo eles, para 

financiar o investimento e o crescimento. O que se percebe, e é isso que dizem os 

antiliberais, é que o dinheiro que vem é um dinheiro para especulação, para 

aplicações de curto prazo e muito pouco fica em investimentos de média e de longa 

maturação. Mais do que isso, existem hoje trabalhos detalhados mostrando que nós 

estamos cada vez mais sujeitos a ciclos de liquidez internacional que mostram a 

dependência que nós ficamos de entrada desse capital especulativo quando as coisas 

vão bem na economia mundial. Mas, justamente quando nós mais precisamos de 

recursos em períodos de baixa liquidez, o dinheiro que deveria vir para compensar 

perdas de exportações ou para permitir pagamento de dívidas falta.”
105 

À vista disso, as altas taxas de juros teriam influência não só no custo da dívida 

pública, mas fariam com que os investimentos diminuíssem, já que nenhum outro 

investimento teria tantos benefícios como os títulos públicos, por isso a tendência a uma piora 

na razão dívida/PIB. Ademais, o argumento de que taxas de juros altas fariam com que 

houvesse a entrada de recursos externos que serviriam para financiar o investimento também 

não funcionaria na medida em que esse dinheiro entraria no país principalmente para a 

especulação. Maria de Lourdes afirmou ainda que se “existe uma parte da política do Governo 

Lula e do Governo Fernando Henrique que são neoliberais, é a política monetária. Não por 

acaso, elas continuaram sendo as mesmas”
106

. Ou seja, essas justificativas neoliberais seriam a 

base para a política monetária no Brasil. No entanto, o que Bresser-Pereira e Maria de 
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Lourdes, ainda que com diferenças, ressaltaram é que haveria estudos que afirmariam que 

essas políticas não teriam o resultado e nem as justificativas que afirmam ter.  

 

3.3.2.3 Interesses e taxa de juros 

 

Alguns dos participantes que criticaram os posicionamentos da burocracia afirmaram 

que o motivo para as taxas de juros elevadas seria a influência dos credores nas decisões do 

Banco Central do Brasil e, em especial, nas do Copom. Paulo Sergio Souto, por exemplo, 

afirmou:  

                                      “[...] convivermos com taxas de juros elevadíssimas, e isso há muitos anos. Na 

verdade, isso é uma contrapartida de um poder de mercado absoluto que se tem 

justamente dos credores da dívida em relação ao próprio Banco Central. No meu 

modo de entender, isso se dá justamente por um fato bastante curioso. Em primeiro 

lugar, existe uma administração da dívida pública, parece-me, muito generosa, no 

sentido de emitir títulos e, principalmente, negociar títulos a taxas de juros muito 

elevadas, mas principalmente prazos muito curtos. E tudo isso convive com um 

quadro de absoluta liberdade de movimentação de capitais no País.”
107 

Dessa forma, as altas taxas de juros aqui são explicadas pelo poder dos credores da 

dívida em relação ao próprio Banco Central, o que estaria relacionado também a outras 

questões, tais como, os curtos prazos da dívida e a “absoluta liberdade” de movimentação de 

capitais no país. Outro convidado que também se posicionou nesse sentido foi Bresser-

Pereira: 

“Agora vejam que os interesses aqui são muito grandes, os interesses são muito 

grandes. São os interesses dos rentistas — os rentistas não só os muito ricos, 

também os remediados já têm o seu dinheirinho aplicado a juros e gostam de receber 

a sua taxa de juros. Os brasileiros nunca pensaram seriamente em taxas de juros. Em 

1964, quando os militares assumiram o Governo, eles definiram uma taxa de juros 

real para a caderneta de poupança de 6%, que não é praticada. A taxa real que no 

final é cobrada na caderneta de poupança está entre 2% e 3%. Mas essa lógica 

ninguém... A ninguém parecia absurdo pagar 6% em termos reais, quando nos países 

desenvolvidas a taxa real que se consegue é 1%, 2%, 3%, no máximo. Então, 

existem os interesses fortes que explicam ... Quer dizer, há economistas 

perfeitamente afinados com esses interesses, tão capturados quando são 

determinados pelos órgãos do Governo a manter essa taxa de juros. Agora eu acho 

que isso ainda não seria suficiente para explicar essa taxa de juros tão alta no Brasil, 

se os brasileiros não fossem ainda — e isso é compreensível do ponto de vista da 

sociologia política — reféns da alta taxa de inflação. Quer dizer, o Brasil teve uma 

alta taxa de inflação entre 1980 e 1994. Nesses 14 anos...[...] Ora, esse tipo de coisa, 

ainda que essa inflação fosse indexada — e, porque era indexada, você podia 

conviver com ela até um certo ponto —, essa taxa de inflação era uma taxa de 

inflação que prejudicou muito o Brasil e deixou os brasileiros profundamente... Os 

brasileiros se sentiram muito atingidos por ela. Era uma insegurança muito grande 

que criava para todo mundo, era uma coisa muito desagradável. De forma que o 

critério que os brasileiros têm, o critério que a opinião pública tem do que seja uma 
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boa política macroeconômica, do que seja estabilidade macroencômica, 

simplesmente se a inflação está baixa, está ótimo.”
108

   

Desse modo, as altas taxas de juros estariam associadas aos interesses dos rentistas, 

tendo economistas afinados com esses interesses no Estado para manter essa taxa de juros. 

Além disso, Bresser considerou como variável que influencia nas altas taxas de juros, a 

percepção da população a respeito do problema da inflação.  

Assim, a crítica às decisões a respeito da taxa de juros salientou o poder de decisão do 

BCB sobre a política monetária, tendo em vista que os credores teriam influência sobre essas 

decisões. Bresser-Pereira também afirmou que não houve diferença nesse aspecto entre os 

governos do PSDB e do PT: 

                                             “Quando eu recebi essa convocação, eu falei: “Tudo bem, eu vou falar sobre os 

juros lá, mas essa é uma questão que é vencida, pelo menos por enquanto.” Vencida 

por quê? Um pouco porque a taxa de juros baixou, de qualquer forma. Foi tanta 

pressão, etc., que a taxa de juros baixou. Baixou pouco, mas baixou. Em segundo, 

porque, apesar de todas as críticas, realmente se percebeu que não eram críticas de 

populismo, que eram críticas responsáveis, que eram críticas de pessoas que acham 

que deve haver um ajuste fiscal até mais duro do que está sendo feito, que acham 

que deve haver um equilíbrio em conta corrente muito maior do que está 

acontecendo. Mas o fato concreto é que essa política, que era a política do PSDB, foi 

continuada pelo Governo do PT. E não há intenções... Quer dizer, houve grandes 

mudanças a meu ver na política do PT no nível do Ministério da Fazenda e no nível 

do BNDES, mas no Banco Central, que é que define a taxa de juros, não. Continua a 

mesma lógica, a mesma política, a mesma ideia do Banco Central independente. Eu 

acho essa história de Banco Central independente um absurdo total. Banco Central 

independente e, mais amplamente, agências reguladoras independentes para fazer 

política, agência reguladora independente para fazer definição de preço, eu estou de 

acordo, mas para fazer política... E o Banco Central faz política, faz política 

monetária. Fundamentalmente, faz política cambial, faz políticas fundamentais para 

o País. Entregar isto a técnicos, a técnicos absolutamente imparciais, racionais e 

mais alguma coisa disso acho uma loucura completa. É dizer que todos os políticos 

que estão aqui são todos uns irresponsáveis. E é esquecer uma coisa muito simples: 

que esses técnicos são facilmente capturáveis. Isso é clássico, não tem nenhuma 

novidade.”
109

 

Assim, a política do PSDB teria sido continuada pelo PT em relação ao Banco Central 

que seguiria independente para “fazer política”, e ele faria isso em relação à política 

monetária. Bresser afirmou, assim, que entregar o poder de fazer política a técnicos seria dizer 

que os políticos são irresponsáveis, além de esquecer que esses técnicos seriam “facilmente 

capturáveis”. Dessa forma, Bresser salientou duas questões referentes a política da taxa de 

juros. A primeira esteve relacionada à continuidade entre os dois governos no aspecto da 

“independência” do Banco Central para decidir sobre a política monetária, chamando a 

atenção para o aspecto do poder político que o BC deteria. A segunda se referiu ao fato de 
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esses técnicos serem capturáveis, tornando o aspecto dos interesses central para compreender 

suas decisões. A respeito dos interesses que influenciariam nessa política, para Munhoz, o 

mercado estabeleceria as definições do Copom: 

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

se: os juros podem cair? Eu digo: olha, é difícil. Quando eu começo com a SELIC 

em 9% e coloco títulos no curto prazo, títulos de prazo curto, e os coloco pagando 

12%, 13% e 14%, como é que vou conseguir uma redução na taxa de juros lá na 

ponta, lá na frente? É muito difícil assim. Então, a questão dos juros está no 

ambiente, que é toda uma farsa. Começa pela autonomia do Banco Central, depois 

passa por um negócio que eles criaram, o tal do COPOM, que é um clube. O 

COPOM se reúne depois que os bancos falam como é que está a situação. O que eles 

estão pensando aí? O Banco Central então pega: “Ah! o mercado está pensando isso 

aí.” E, a partir daí, ele se reúne e estabelece ao COPOM que ele faça assim.”
110

 

Assim, a taxa de juros seria determinada pelo mercado. Isso, segundo ele, seria parte 

do problema da administração do BCB que seria feita a partir de uma indicação do mercado. 

Além disso, o Copom, segundo ele, daria poder de “ditadura” ao BCB:  

                                             “Acho que esse é um problema que realmente está muito ligado à forma até da 

administração do Banco Central. Uma entidade governamental não pode ser 

administrada a partir de uma indicação do mercado. As regras têm que dizer que 

certos cargos não se podem ter, trazer de fora, assim, as pessoas. O problema, hoje 

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

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

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

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

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

E por quê? Quem deu esses poderes a ele a partir dali? Por que a taxa tem de ser de 

tanto e tudo mais? Esse é o problema.”
111

 

Sérgio Miranda, no mesmo sentido, afirmou que o Banco Central agiria de acordo com 

os interesses dos bancos e do capital financeiro: 

                                              “Então, meus amigos, eu acho que o papel da CPI era discutir essas disfunções do 

mercado financeiro brasileiro. E por trás disso está uma política de subsídio ao 

mercado e de distorção do próprio papel do Banco Central nesse processo. Nós 

temos um sistema financeiro saudável. Saudável porque não tem como função 

financiar o desenvolvimento do País, porque é baseado em aplicações em títulos 

públicos, que é, vamos dizer assim, garantido pela política do Banco Central que age 

de acordo com os interesses daqueles que têm uma enorme liquidez, que são os 

bancos, o setor, o capital financeiro nacional.” 
112

 

Nesse sentido também que Lopreato afirmou que o Banco Central deveria “aprender a 

brigar” com o mercado financeiro:                                         

                                             “E aí nós temos de mudar para baixar a taxa de juros: essa postura mais dura do 

Banco Central em relação à negociação da dívida pública e, junto com isso, olhar 

uma reforma desse sistema da dívida pública como um todo. Começando pela 

postura mais dura do Banco Central, passando pela ideia das operações 

compromissadas, que também é outra forma de manter o dinheiro líquido sem risco 
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nenhum, mexer na poupança, mexer nos fundos de pensão. Os fundos de pensão têm 

contrato de 6% e mais inflação. Se mexermos com a taxa de juros, como abordou o 

Deputado Sérgio, que não é só um custo, mas é uma receita, um ativo para o sistema 

financeiro, então, ele tem que negociar isso, porque vai perder. Mas isso é uma 

posição de força e uma posição de mudança institucional, volto a dizer, de 

renegociação dos fundos de pensão, renegociação com os fundos de investimento, 

renegociação com a poupança, revisão da existência do título SELIC. A partir daí 

cria-se condições para não remunerar mais a poupança com 7% e tanto, cria a 

possibilidade de não remunerar um fundo de investimento com 8% ou 9%. E cria-se 

a possibilidade de reduzir a taxa de juros. Nesse momento, nós conseguiremos 

baixar o problema da taxa e o da dívida. Essa é a questão. Agora, é uma briga de 

gente grande, tem de ter bastante fôlego.”
113

 

Os deputados também teceram comentários sobre a questão da taxa de juros. Paulo 

Rubem, por exemplo, afirmou que o discurso de que a inflação poderia ser combatida com 

aumento da taxa de juros seria uma “safadeza macroeconômica” e um “dogma de interesse”: 

                                             “E aí os iluminados pegam um fato isolado para já defender que a inflação tem que 

ser combatida com aumento da taxa de juro. Isso aqui não é uma equação lógica. 

Isso aqui é uma equação que eu chamo de safadeza macroeconômica! Isso não é 

uma equação lógica, isso não tem fundamento ético na economia; isso é dogma de 

interesse. E nós estamos batendo, desde o início, nesta CPI, que o País não tem que 

se dobrar, muito menos o Congresso, ao dogma de interesses de determinados 

grupos. Eles só vão além do limite porque o Congresso permite, porque as 

autoridades econômicas se dobram nessa permissividade. Porque já se provou que é 

possível combater inflação sem elevação de taxas de juros, já se provou que se pode 

administrar uma dívida pública sem permitir que o estoque de títulos da dívida 

mobiliária tomem uma proporção gigantesca. Isso está provado; está publicado de 

onde vem a arrecadação de impostos, como ela é tratada, e publicado sob a 

coordenação do economista Chico de Oliveira e do Prof. João Sicsú.”
114

  

Jô Moraes (PCdoB) também afirmou que a taxa de juros seria definida para financiar 

um determinado setor: 

                                             “Por isso que eu queria questionar os debatedores: nós vamos ficar reféns dessa 

política? Nós vamos considerar que a política de juros que defendemos é um mero 

instrumento para o controle das metas inflacionárias que de repente estamos 

perdendo ou nós vamos compreender que a política de juros que existe neste País é 

uma forma de estabelecer quem financia os lucros de alguns?”
115

  

Sobre a influência dos credores nas decisões a respeito da taxa de juros, Ivan Valente 

(PSOL) afirmou que ela seria definida de determinada forma porque “os banqueiros mandam 

no país”116. Sobre a composição do Copom e quem seria consultado pelo BCB, ele afirmou: 

                                             “Nós fomos atrás e pedimos assim: quem se reúne com o Banco Central, com o 

COPOM, para definir taxa? Quem o Banco Central consulta para definir os índices 

de inflação prováveis? A taxa de juros que está vinculada, porque aí a política 
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monetária para enfrentar isso, expectativas de inflação, taxa de juros. Nós obtivemos 

os nomes e nós fomos atrás um a um. Quem são os consultores do Banco Central? E, 

por incrível que pareça, depois se quiser nós vamos... Todos os grandes bancos 

internacionais e nacionais. Posso citar aqui os nomes: Santander, Morgan Stanley, 

Votorantim, BRADESCO. O que você quiser tem aqui, o Paribas, etc. e tal. Mas o 

mais importante é a percentagem dos que definem a taxa de juros: 51% estão 

associados aos bancos e os gestores de ativos, os fundos, mais 35%. Esse é que 

define as coisas. O setor produtivo 4%. O setor produtivo é 4%, aquele que devia ser 

consultado. O setor público 1%. E o próprio FMI também é consultado, 1%. Está 

aqui. Quem é o beneficiário disso? Essa foi a questão levantada pelo Deputado 

Sérgio Miranda. Quem se beneficia das altas taxas de juros? Quem define também 

se beneficia? Quer dizer, o sujeito vai consultar... E a outra questão é: os próprios 

homens do COPOM depois de algum tempo estão nos bancos privados, ganhando 

100 vezes mais do que como funcionários públicos. Essa é outra pergunta que 

certamente o Sérgio pode ajudar a responder. Tem ilegalidade nisso? Teria conflito 

de interesse? Peço que comente essa questão.”
117

 

 Além disso, Ivan Valente questionou a busca pela credibilidade: 

                                              “Eu acho que o Secretário do Tesouro caminha com um tipo de raciocínio que é o 

seguinte: a compra é de confiabilidade, de credibilidade no mercado internacional. É 

isso que nos garante estabilidade e é isso que dá validade para a política econômica. 

Então, a única forma de manter essa credibilidade é pagar religiosamente os juros, 

não escolher outra alternativa, e seguir a lógica da tina, ou seja, não há outra 

alternativa. Então, eu tenho que sempre pagar, pagar e pagar. Então, não tem outra 

negociação, outro debate. E aí eu quero dizer o seguinte... Talvez o Secretário 

pudesse nos responder o seguinte: por que o Brasil continuou sendo, foi até pouco 

tempo e agora está em terceiro lugar, o que tem a maior taxa de juros do mundo? Por 

que ele tem a maior taxa de juros do mundo, ou tinha até outro dia? Por que a taxa 

nossa é desse porte? Isso é que é seguir fundamentos internacionais ditados aí pelos 

órgãos multilaterais e pelo mercado financeiro internacional? Esta é uma boa 

pergunta.”
118

 

O Deputado Paulo Rubem (PDT), por exemplo, afirmou que as políticas 

pretensamente técnicas seriam ideológicas e atenderiam aos interesses do sistema financeiro:  

                                               “Outro instrumento dessa arquitetura para extração de renda da sociedade, a 

chamada autonomia das instituições e das autoridades que decidem os mecanismos 

de defesa da moeda, os mecanismos de combate à inflação, os mecanismos de 

remuneração dos títulos da dívida mobiliária. Por que isso é também um mecanismo 

alheio à democracia? Porque se convencionou, nesse ambiente econômico de 

imposição dessa norma, convencionou-se que as decisões da economia não podem 

ser contaminadas pelas paixões políticas, pelo populismo político, pelo 

eleitoralismo, pelo assistencialismo. Então, as decisões no âmbito econômico têm 

que ser tomadas de forma autônoma. Daí toda a lógica da autonomia dos Bancos 

Centrais, toda a lógica das instituições que definem a política monetária, ao arrepio 

das instituições da democracia no Estado Democrático de Direito. As consequências 

são evidentes. Se hoje a segunda manchete do Correio Braziliense é de que nós 

estamos recebendo o terceiro grau de investimento, a manchete principal do caderno 

social do segundo caderno do Correio Braziliense é de que a maternidade e o 

berçário do Hospital da Universidade de Brasília estão prestes a fechar exatamente 

por insuficiência de equipamentos, de médicos e de pediatras. E assim nós 

poderíamos, em cada jornal, a cada manchete de otimismo econômico, compartilhá-

la com o fracasso — e me cinjo aqui especificamente, porque sou da Comissão de 

Educação — dos indicadores do ENEM, do SAEB, do PISA e do relatório do 
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UNICEF para com a educação básica no Brasil. Então, isto aqui, Sr. Presidente, 

precisa ser aprofundado. Esta Casa não pode mais fazer coro a um conjunto de 

afirmações econômicas que vêm à sociedade e ao Congresso travestidas de ciência 

exata, de neutralidade, de tecnicidade, e que, por trás, representam um brutal 

processo de extração de renda da sociedade. [...] Nós estamos sendo aliados aos 

países que seguiram essa mesma cartilha, pretensamente neutra, mas nitidamente 

ideológica, para atender aos interesses da financeirização, e continuamos 

seguindo.”
119 

 

Assim, a centralização das decisões nas autoridades monetárias seria justificada por 

conta da ideia de que as decisões econômicas deveriam ser autônomas à política. No entanto, 

além da “cartilha” não ser neutra, e sim ideológica, a consequência de sua aplicação seria a 

piora das áreas sociais. O mesmo deputado alegou ainda que “Pior do que a ditadura das 

armas é a ditadura do pensamento único, de alguns que querem transformar as ciências 

econômicas em ciências universais, ciências exatas”
120

,  além de ter afirmado que deveria ser 

objetivo da CPI “desmontar esse conjunto de dogmas de interesse, autêntica ideologia do 

lucro fácil travestido de ciência econômica.”
121

  

Portanto, a respeito da taxa de juros na época da CPI, a análise permitiu perceber que a 

maioria dos participantes afirmou que a taxa de juros continuava elevada, sendo que a 

burocracia da dívida enfatizou que ela teria diminuído. Por outro lado, um economista e um 

ex-deputado ressaltaram que grande parte dos títulos estariam sendo negociados pelo TN com 

juros acima da taxa Selic. Além disso, as taxas de juros altas foram consideradas como o 

principal fator de crescimento da dívida pública, chamando a atenção para como essa gestão 

seria desfavorável para o país na medida em que o endividamento público não teria 

contrapartida social. Sobre as taxas de juros estarem elevadas, a burocracia da dívida tendeu a 

afirmar que os motivos para isso estariam relacionados à meta inflacionária, ao aumento de 

gastos do governo e/ou à falta de credibilidade do governo. Por outro lado, houve críticas à 

gestão da época que ressaltaram como as definições do Copom referentes à taxa de juros 

estariam relacionadas com os interesses dos credores que influenciariam essas decisões. No 

sentido de quais seriam as soluções para a questão da taxa de juros, a primeira abordagem irá 

chamar a atenção para questões tais como: a necessidade de aumentar o superávit primário, 

diminuir gastos e aumentar responsabilidade fiscal, ou seja, questões referentes ao 

aprimoramento no modelo da gestão. Já a segunda abordagem, além de criticar o modelo de 
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gestão da taxa de juros, em vigência na época, tendeu a chamar a atenção para aspectos 

institucionais, tais como a centralização das decisões no BCB e os interesses que o 

influenciariam. Assim, as mudanças deveriam ser feitas tendo em vista essas questões, sendo 

necessário repensar o poder de decisão do BCB e do Copom, bem como a que serviria o 

modelo econômico em questão. 

Desse modo, as justificativas para determina avaliação se alinham a certas soluções 

para a política da taxa de juros. Se o problema é causado pelo aumento dos gastos, a solução é 

diminuir os gastos. Se a taxa é alta para alcançar as metas de inflação, alguns afirmam que 

manter a inflação na meta levaria, com o tempo, à diminuição da taxa de juros. Se, ao 

contrário disso, as taxas são altas por conta dos interesses que influenciariam as decisões 

sobre as taxas de juros, as soluções salientam aspectos políticos e institucionais que deveriam 

ser alterados. 

Quadro 10: Divergências a respeito da taxa de juros. 

 Justificativa para taxa 

de juros elevada 
Solução 

Burocracia 

Controle da inflação, 

indisciplina fiscal, 

aumento dos gastos, 

falta de credibilidade 

Manter inflação na meta, 

aumentar superávit, 

diminuir gastos, 

responsabilidade fiscal 

Convidados 

que criticaram 

a política de 

taxa de juros 

Interesses, problema 

institucional  

Mudança institucional, 

mudança no modelo 

econômico, auditoria da 

dívida  
Fonte: Elaboração própria. 

Assim, pondera-se que o fato de os participantes associarem as definições da política 

da taxa de juros a uma racionalização do modelo econômico ou à influência de determinados 

setores sociais nesses decisões, num espaço como o da CPI, não estava relacionado apenas a 

legitimar uma perspectiva sobre a questão da taxa de juros, mas também legitimar as medidas 

que estavam sendo – ou deveriam ser – aplicadas para lidar com esse assunto, tendo em vista 

ser esse um debate público. Em vista disso, afirmar que essas questões são técnicas, no 

sentido de que suas decisões têm a ver com aspectos como o controle da inflação é um 

posicionamento que também defende um modelo de gestão baseado em metas de inflação, já 

que o objetivo indispensável seria controlá-la, não há porque ter questionamentos a essa 

política. Ao mesmo tempo, as contestações aos posicionamentos da burocracia, além da 

dimensão dos interesses relacionados às definições das taxas de juros, também apontaram 

problemas “técnicos” na gestão, já que o modelo adotado não estaria conseguindo alcançar os 
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objetivos pretendidos. Seria inclusive por esse motivo que afirmações associaram as 

definições sobre as taxas de juros à influência dos interesses dos credores.  

Constata-se, dessa forma, que o que está em disputa nessas versões é a legitimidade 

das decisões tomadas pela burocracia econômica e o modelo econômico seguido pelo país. 

Isso porque, ao afirmar que os interesses influenciariam na definição das taxas de juros, traz-

se para frente do debate o questionamento à suposta racionalidade apolítica desse setor do 

governo e, assim, suas decisões. Ou seja, o que alguns participantes afirmam ao dizer que a 

política adotada não estava sendo profícua para o país é que justamente essa suposta 

racionalidade da tecnocracia, que seria livre de influências políticas, não estaria trazendo os 

resultados pretendidos. E, ao mesmo tempo, que essas decisões não seriam apolíticas na 

medida em que os interesses dos credores influenciariam as decisões da burocracia. A 

burocracia da dívida, por outro lado, busca validar suas deliberações com base em argumentos 

tais como o Brasil ter recebido grau de investimento pelas empresas de rating – uma 

referência externa ao governo que legitimaria essas decisões e a racionalidade econômica 

dessa gestão.  Ao mesmo tempo, os discursos desse setor não apenas justificam a política da 

taxa de juros, mas são, sobretudo, a defesa de um modelo econômico. A defesa da 

necessidade de “responsabilidade fiscal” ou de “controle da inflação” não se refere apenas à 

política da dívida, mas a um modelo econômico do qual o endividamento público é parte e 

que tem também como seus gestores esses que foram considerados como a burocracia da 

dívida.  

Vale dizer que o fato de um ex-Ministro da Fazenda ter realizado críticas ao modelo 

econômico em vigência na época, salientando aspectos referentes aos interesses que o 

influenciariam, demonstra que inclusive entre os que fizeram parte da burocracia econômica 

há divergências sobre as motivações que determinariam as taxas de juros, além de ser 

revelador seu reconhecimento a respeito dos aspectos políticos que influenciariam essas 

decisões. Ademais, entre Armínio Fraga e Arno Augustin, por exemplo, também há 

divergências sobre qual seria o motivo para as altas taxas de juros, demonstrando, do mesmo 

modo, divergências entre a própria burocracia da dívida a respeito do tema. 

Finalmente, o que pode ser percebido durante as discussões é que o conflito aqui não é 

entre quem defenderia uma gestão “técnica” e quem defenderia uma gestão “política”, mas, 

sim, que há questionamentos a respeito da política da taxa de juros. Essas críticas revelam que 

há outras vertentes dentro da própria economia e entre ex-membros da burocracia da dívida 

para analisar a situação da taxa de juros e quais devem ser os objetivos da política 

macroeconômica. Por parte da maioria dos que estavam à frente da gestão da dívida, o aspecto 
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dos interesses políticos é negado, como se essas decisões estivessem isoladas do conjunto da 

sociedade e dos setores que a constituem. Ou seja, aqui o conflito se dá sobretudo em torno da 

suposta tecnicidade que basearia os posicionamentos da burocracia da dívida e que, dessa 

forma, legitimariam socialmente suas decisões, bem como dos resultados do modelo aplicado. 

 

3.4 Conclusões do capítulo 

 

O que pode ser considerado a partir dessa análise é que:  

a) apesar do mainstream econômico e o discurso da burocracia produzir “versões” 

sobre a dívida pública que associa as definições referentes à gestão do endividamento público 

sobretudo a questões de racionalidade econômica, demonstrou-se que, mesmo na forma que 

os indicadores “técnicos” são mobilizados, é possível reconhecer aspectos políticos. Dessa 

forma, a mobilização de determinados indicadores e o domínio sobre eles é pensado enquanto 

parte do jogo político na medida em que as versões sobre a dívida, baseadas neles, legitimam 

as políticas aplicadas na época e sugerem políticas a partir de avaliações que se baseiam 

nesses indicadores; 

b)  a burocracia da dívida pública tendeu a não considerar aspectos relacionados à 

política ou à influência de determinados setores sociais nas definições das taxas de juros, no 

entanto, as divergências entre os próprios membros da burocracia da dívida nesses termos 

corrobora a perspectiva da literatura sociopolítica que considera que o poder dos credores seja 

decisivo para a definição dessas medidas; 

c) a forma como se avaliou o endividamento público na CPI esteve associada a quais 

seriam as medidas que deveriam ser adotadas pelo governo, trazendo a necessidade de pensar 

esses discursos, em especial os da burocracia da dívida, como parte das disputas políticas pela 

legitimidade e implementação das medidas econômicas;  

d) convidados que questionaram a política do endividamento público aplicada na 

época e nos governos anteriores, o fizeram questionando questões como 1) os resultados da 

política que estava sendo implementada, 2) os interesses que influenciariam essas medidas e 

3) como se avalia ou justifica essas medidas. Dessa forma, o que está em questão, em parte 

dessas críticas, é justamente a suposta racionalidade econômica da burocracia, a nulidade 

política da burocracia econômica, bem como a “eficiência” desse modelo econômico e 

institucional.  

Essa análise corrobora a ideia de que o modelo econômico seguido pelo país deve ser 

analisado em seus aspectos políticos e não como fruto de uma busca imparcial por eficiência. 
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Ao mesmo tempo, na medida em que se questionam os resultados desse modelo, torna-se uma 

questão a eficiência do insulamento burocrático, já que este não levaria aos resultados 

pretendidos e que, ao contrário disso, faria com que um setor social, com acesso privilegiado 

a esses atores, influencie a política econômica, centralizando os recursos públicos na área 

financeira, enquanto a maior parte da população não participa das decisões. Dessa forma, não 

se nega que haja uma racionalidade econômica, mas, na verdade, torna-se necessário pensá-la 

como parte de construções sociais e de lutas políticas, sendo a forma que as “técnicas” são 

utilizadas também produto de disputas, de determinados interesses, pelo poder. Dessa forma, 

seria preciso pensar,  como afirma Grün (2010), a racionalidade econômica enquanto produto 

de disputas sociais que produzem enquadramentos específicos e conferem racionalidade a 

determinadas proposições. Destarte, o fato da política da dívida aparecer como técnica seria o 

produto da vitória política de um determinado grupo nessas disputas.  

Assim, retomando os aspectos ressaltados pela literatura sobre Estado no 

neoliberalismo e dívida pública no Brasil, a ideia do “Estado eficiente” que deveria ser regido 

por determinada racionalidade econômica e que, em relação à dívida pública deveria se 

profissionalizar sob critérios de determinadas organizações internacionais, pode ser vista 

enquanto produto  de lutas políticas e a ação da burocracia da dívida enquanto alinhada a 

determinados interesses. 



121 
 

CONCLUSÃO  

 

Essa dissertação analisou as disputas referentes à política do endividamento público 

que ocorreram na CPI da Dívida Pública, tendo em vista a centralização das decisões sobre o 

tema no poder executivo e em sua burocracia e, ainda, a ideia de que as ações da última 

seriam pautadas por uma autoproclamada racionalidade econômica apolítica. O objetivo foi 

examinar as disputas que ocorreram entre as “versões” sobre a dívida pública na Comissão, 

sendo consideradas enquanto “versões”, os posicionamentos em torno da disputa pela 

legitimidade da gestão do endividamento público, contrapondo os posicionamentos dos que 

foram considerados como a “burocracia da dívida” com os dos participantes que criticaram a 

gestão da época e as que a precederam. 

 Para tanto, primeiramente, foi realizada revisão da literatura a respeito do papel dos 

Estados nacionais no neoliberalismo, da centralização das decisões econômicas no poder 

executivo e em sua burocracia, bem como das pesquisas sociopolíticas a respeito do 

endividamento público no Brasil.  Essa literatura ressaltou a importância dos Estados 

nacionais no contexto neoliberal e a relevância da dinâmica política interna brasileira para 

compreender as decisões econômicas (DINIZ, 2000; MONTEIRO, 2004). Além disso, 

chamou atenção para a centralização dessas decisões no poder executivo e em sua burocracia, 

bem como para os aspectos políticos das decisões dessa burocracia (SANTOS, LOUREIRO, 

GOMIDE, 2011; KLÜGER, 2015).  As pesquisas sociopolíticas sobre o endividamento 

público brasileiro salientaram ainda a influência dos interesses financeiros na política da 

dívida pública (BIN, 2010; MINELLA, 2006) que poderiam ser percebidos pelas altas taxas 

de juros, por exemplo. Além de ressaltarem, dentre outras coisas, que a tentativa de 

despolitização das medidas econômicas seria uma das maneiras de restringir o debate 

democrático a respeito delas (BIN, 2010) e que a influência dos interesses financeiros se daria 

também no aspecto simbólico através, por exemplo, do controle sobre as narrativas 

(GRUN,2007;2013).  

Num segundo momento, este trabalho demonstrou como foi construída a metodologia 

para analisar as disputas na CPI da dívida pública, tendo tratado de quatro aspectos: O que 

significa falar sobre dívida pública? Que analisou o “dever ser” da dívida pública segundo o 

mainstream econômico e como ela é classificada; Quais as especificidades de um espaço 

como o da CPI e dessa em específico?;  Quem eram os atores da CPI?; e Como foi a atuação 

dos deputados e o que ela demonstra a respeito das disputas naqueles espaço que não se 

limitam ao tema da CPI?  
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A respeito do primeiro aspecto, foi realizada análise do “dever ser” da dívida pública, 

segundo funcionários do TN e do BM e o site oficial do TN, sendo esse “dever ser” 

considerado como alinhado ao mainstream econômico. A partir disso, foi possível reconhecer 

que eles analisam a gestão do endividamento público, ressaltando aspectos relacionados à 

necessidade de uma “profissionalização” da gestão da dívida pública (sendo essa sobretudo 

uma forma de financiamento público) que teria como objetivo torná-la mais “eficiente”. Para 

justificar que as medidas aplicadas teriam o resultado esperado, as avaliações de organizações 

como BM, FMI e agências de rating sobre essa gestão legitimariam o modelo seguido pelo 

país. Além disso, foi importante ressaltar a complexidade e diversidade dos indicadores de 

endividamento público, na medida em que são proferidos nos discursos sobre essa política na 

CPI.  

Sobre a segunda questão, foi realizada contextualização da CPI, o que possibilitou 

analisá-la como produto das disputas que ocorreram na sociedade civil e no campo 

institucional, além de reconhecer como a sua dinâmica também é definida através do jogo 

político. Ademais, foram classificados os atores desse processo de maneira a permitir que os 

discursos fossem interpretados haja vista a posição dos atores no campo institucional, o que 

foi importante, especialmente, em relação ao que foi considerado como a burocracia da 

dívida. Sobre a última questão, foi analisada a atuação dos deputados referente à centralização 

das decisões no Poder Executivo, demonstrando que eles disputaram os caminhos da CPI e 

que, apesar de ter havido conflito entre burocracia e parlamentares em relação ao poder de 

decisão da última sobre o tema, sobressaiu certo desinteresse dos deputados em relação à CPI 

e às recomendações que esta fez a respeito do tema, já que o Relatório Final foi tímido em 

suas recomendações. Isso pode ser pensado a partir do aspecto do sistema político brasileiro, 

em que a centralização das decisões econômicas no poder executivo e os acordos partidários 

são determinantes para pensar o processo de prestação de contas do poder executivo e de sua 

burocracia, como salienta a literatura (SANTOS;PATRÍCIO,2002). Assim, formas específicas 

da dinâmica política interna, como o aspecto do presidencialismo de coalizão, são 

determinantes para entender os contornos e especificidades da política da dívida pública 

brasileira. Dessa forma, por mais que haja a dominação financeira, pensar o sistema político 

brasileiro e suas disputas internas é importante para compreender não só a CPI, mas também a 

gestão do endividamento público como inserido nesse sistema político e parte de disputas e 

conflitos referentes a ele. 

Tendo em vista essas questões, foram analisadas as disputas que ocorreram na CPI 

entre as versões sobre a dívida pública apresentadas pelos atores da Comissão e que  foram 
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consideradas como parte de disputas que estão relacionadas à conservação ou à transformação 

do mundo social (BOURDIEU, 2011). Primeiro, a partir de uma introdução que tratou de 

posicionamentos dos participantes a respeito da avaliação no tocante à gestão do 

endividamento público na época da CPI, foi possível considerar que não havia consenso entre 

os atores da Comissão  a respeito de qual era a situação da dívida, os responsáveis por essa 

situação e o que deveria ser feito para solucionar problemas do endividamento. Tendo isso em 

vista e a variedade de temas que apareceram na CPI, foram analisas as disputas que ocorreram 

em torno de dois temas — dívida externa e taxa de juros —, comparando os posicionamentos 

da burocracia da dívida pública com os que teceram críticas à gestão do endividamento. 

A respeito da dívida externa, foi possível considerar que a burocracia da dívida tendeu 

a ressaltar aspectos que seriam “positivos” da gestão daquela, salientando o fato da dívida 

externa líquida ter diminuído consideravelmente, o aumento das reservas internacionais e 

associando isso a ideia de que o Brasil teria mais autonomia. Por outro lado, críticas foram 

feitas à gestão da dívida externa relacionadas ao aumento da dívida interna, à diferença da 

taxa de juros entre os passivos e ativos do governo e a como se contabiliza essa dívida. Isso 

levou a questões a respeito do “não dito” pela burocracia econômica, já que as críticas 

ressaltaram o que a última não levava em consideração para fazer suas afirmações, o que 

tornou fundamental pensar também o aspecto referente a quais indicadores de endividamento 

deveriam ser utilizados. Isso porque a mobilização dos indicadores de endividamento pode ser 

pensada como parte da luta política, na medida em que a escolha pela utilização de certo 

indicador, como no caso do de dívida líquida ou dívida bruta, pode sugerir determinadas 

interpretações e, assim, legitimar determinadas versões sobre o endividamento e propor 

políticas a partir deles. Além disso, é preciso considerar a falta de conhecimento da população 

a respeito dos significados desses indicadores, o que faz com que a possibilidade de mobilizá-

los possa ser considerada também como aspecto de poder.  Dessa forma, a mobilização dos 

indicadores “técnicos” pode ser pensada como parte da luta política relacionada à legitimação 

de determinada versão sobre a dívida e à produção de políticas públicas. 

Referente à política da taxa de juros, além das diferenças a respeito de qual era a 

avaliação dessa, foi possível analisar  que a burocracia da dívida tendeu a considerar como 

justificativa para as altas taxas de juros no Brasil aspectos relacionados  a questões “técnicas” 

como o controle da inflação e a indisciplina fiscal, ou seja, seriam questões referentes à 

racionalização da gestão. Por outro lado, críticas salientaram como a influência dos credores e 

os aspectos institucionais influenciariam essas decisões, além de questionarem os resultados 

da política adotada e suas justificativas. O fato de membros da burocracia da dívida 
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divergirem a respeito dos motivos para as altas taxas de juros e de um deles considerar que os 

credores influenciariam essas decisões demonstra a importância de pensar os aspectos de 

poder que determinam essas medidas. Além disso, foi possível considerar que as justificativas 

para as altas taxas de juros no Brasil estavam relacionadas à legitimação – ou não – da política 

aplicada na época, nos anos anteriores e do que deveria ser feito pelo governo, sendo elas 

parte das lutas políticas sobre que medidas econômicas deveriam ser aplicadas no país.  

A partir disso, é corroborada a ideia de que o modelo econômico, bem como as 

técnicas utilizadas para que ele se desenvolva são decisões políticas, já que a própria decisão 

referente a qual modelo econômico seria o mais “eficiente” estaria relacionada a disputas 

entre interesses conflitantes. Ou seja, o debate econômico teria mais a ver com a que 

interesses servem determinados modelos, do que se determinado modelo seria “eficiente”, já 

que o próprio significado do que é ser eficiente é parte de disputas no jogo político. Dessa 

forma, o que a análise dessas disputas demonstrou é a centralidade dos aspectos políticos para 

compreender o endividamento público, permitindo questionar as decisões da burocracia 

econômica e sua suposta racionalidade economia “apolítica”, já que essa também seria parte 

de construções políticas.  

Para as próximas pesquisas, algumas questões podem ser pensadas, como o conflito 

entre poder legislativo e poder executivo ou entre União e os Estados, tendo em vista as 

dívidas estaduais e municipais, sobretudo considerando a crise de estados como o Rio de 

Janeiro nos últimos anos. Especificamente sobre os deputados, poderia ser investigado se a 

atuação desses se modificou ao longo do tempo, a partir de análise comparativa de comissões 

anteriores que ocorreram sobre o tema ou sobre outras questões relativas à política 

macroeconômica. Sobre as narrativas a respeito da dívida pública, é possível pensar como se 

constroem conceitos como o de credibilidade, sustentabilidade e eficiência por parte da 

burocracia econômica, do FMI ou do BM, por meio do estudo de seus documentos públicos. 

Além disso, outra possível linha de estudo é analisar as relações entre disputas políticas que 

ocorreram no campo institucional e na sociedade civil e mudanças institucionais referentes ao 

endividamento público.  Também seria interessante realizar estudo comparativo do 

endividamento público em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Considerando este 

processo uma realidade em ambos e o capitalismo contemporâneo marcado pela dominação 

dos interesses financeiros a nível mundial, valeria aprofundar a análise sobre a relevância da 

dinâmica interna para compreender as especificidades da política da dívida pública nesses 

países.  
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Por último, vale ressaltar que a importância de estudar um fenômeno como o do 

endividamento público está, sobretudo, no fato de que essa política econômica tem impacto na 

vida das pessoas. Ao tratar os aspectos políticos da dívida pública, o objetivo também foi 

humanizá-la. Dessa maneira, falar sobre a dívida pública brasileira é falar sobre pessoas que 

tomam decisões, pessoas que são influenciadas por essas decisões, pessoas que influenciam 

essas decisões e relações que tornam essas decisões viáveis. Se é por meio da relação entre 

pessoas que essa política econômica e esse modelo econômico são produzidos, é também a 

partir dessas relações que uma transformação é possível. Reconhecer os interesses em jogo, as 

assimetrias de poder, os atores, as estruturas e como se legitima essa política são instrumentos 

na luta por essa transformação.  

Eduardo Galeano, no poema intitulado “Malditos sejam os pecadores”, no livro Os 

Filhos dos dias (2014), poetizou: 

No idioma aramaico, que Jesus e seus apóstolos falavam, uma mesma palavra 

significava dívida e pecado. Dois milênios depois, os pobres do mundo sabem que a 

dívida é um pecado que não tem expiação. Quanto mais você paga, mais você deve; 

e no Inferno está à sua espera o castigo dos credores (p.236). 

Se, no capitalismo, a dívida é sinônimo de pecado, o que legitima o Estado brasileiro 

a sugar dinheiro de outras áreas para bancar juros altíssimos justificados pela falta de 

credibilidade ou pelas metas inflacionárias – para gerenciar seus pecados/dívidas –, 

desconstruir narrativas que justificam essa política é parte da produção de outra realidade. 

Que a dívida importante a ser saldada se torne a do Estado brasileiro com a população 

indígena, os LGBT’s e as negras e negros que foram/são mortos, se não em nome do Estado e 

de suas autoridades, com a conivência destes. Que a dívida indispensável a ser quitada seja a 

com as trabalhadoras e trabalhadores de norte a sul do país que têm seus direitos negados e 

seus sonhos mortificados para que políticas econômicas, que só beneficiam um setor social, 

sejam aplicadas. No mais, é urgente pensar outro modelo econômico, de forma coletiva, que 

tenha como prioridade a vida da maioria das pessoas. Ao contrário de algo inalcançável, como 

querem encucar os mesmos que defendem políticas indefensáveis, a história política prova 

que mudanças são possíveis enquanto houver questionamentos e lutas. Neste ínterim, os 

números da dívida são apenas a representação matemática das consequências que esse modelo 

tem nas possibilidades de gente de carne, osso e sonhos.  
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ADUASS – ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO AMAZONAS 

ADUFC – SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 

DO ESTADO DO CEARÁ  

ADUFF SSIND – ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE 

AEPET – ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA PETROBRÁS 

AFBNB – ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE 

DO BRASIL 

AFFEMG – ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS 

AFIPERJ – ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

AGEMPU – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES DE SEGURANÇA 

INSTITUICIONAL DO MPU E CNMP 

AJUFE – ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL 

ANAFE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS PÚBLICOS 

FEDERAIS 

ANDES/SN – SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO SUPERIOR 

ANFIP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA 

FEDERAL DO BRASIL 

ANPPREV – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E 

ADVOGADOS PÚBLICOS FEDERAIS 

ANPR – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA 

http://www.adua.org.br/
http://www.adua.org.br/
http://adufc.org.br/
http://adufc.org.br/
http://aduff.org.br/site/
http://aduff.org.br/site/
http://www.aepet.org.br/
http://www.afbnb.com.br/
http://www.afbnb.com.br/
http://www.affemg.com.br/
http://www.affemg.com.br/
http://www.afiperj.org.br/
http://www.afiperj.org.br/
http://www.agempu.org.br/
http://www.agempu.org.br/
https://www.ajufe.org/
http://www.anafenacional.org.br/
http://www.anafenacional.org.br/
http://www.andes.org.br/
http://www.andes.org.br/
http://www.anfip.org.br/
http://www.anfip.org.br/
http://www.anpprev.org.br/
http://www.anpprev.org.br/
http://www.anpr.org.br/
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APCF – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS 

APRUMA – ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO MARANHÃO 

APUBH – SINDICATO DOS PROFESSORES DE UNIVERSIDADES FEDERAIS 

DE BELO HORIZONTE, MONTES CLAROS E OURO BRANCO 

APUFPR – ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARANÁ – SEÇÃO SINDICAL DO ANDES 

ASBIN – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE 

INTELIGÊNCIA 

ASEMPT – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO E MILITAR 

ASFOC-SN – SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FIOCRUZ 

ASSIBGE/SN – SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM 

FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS 

ASSUFRGS – SINDICATO DOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DA UFRGS, 

UFCSPA E IFRS 

BRASIL 2022 – MOVIMENTO BRASIL 2022 

CADTM – COMITÊ PARA ABOLIÇÃO DE DÍVIDA ILEGÍTIMAS 

CÁRITAS BRASILEIRA 

CEAPE SINDICATO – SINDICATO DE AUDITORES PÚBLICOS EXTERNOS 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS 

CFC – CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 

CIMI – CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO 

CMB – CONFEDERAÇÃO DAS MULHERES BRASILEIRAS 

http://www.apcf.org.br/
http://www.apruma.org.br/
http://www.apruma.org.br/
http://www.apruma.org.br/
http://www.apubh.org.br/
http://www.apubh.org.br/
http://apufpr.org.br/
http://apufpr.org.br/
http://www.asbin.org.br/
http://www.asbin.org.br/
http://www.asempt.org.br/
http://www.asempt.org.br/
http://www.asfoc.fiocruz.br/
http://www.assibge.org.br/
http://www.assibge.org.br/
http://www.assufrgs.org.br/
http://www.assufrgs.org.br/
http://www.2022brasil.org.br/
http://www.cadtm.org/Portugues
http://www.caritas.org.br/
http://www.ceapetce.org.br/
http://www.ceapetce.org.br/
http://cfc.org.br/
http://www.cimi.org.br/
http://confederacaodasmulheres.blogspot.com.br/
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COBAP – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS 

COFECON – CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA 

CONDSEF – CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO 

PÚBLICO FEDERAL 

CONFEA – CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

CONIC – CONSELHO NACIONAL DE IGREJA CRISTÃS DO BRASIL 

CONTAG – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA 

AGRICULTURA 

CORECON/DF – CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 11ª REGIÃO DF 

CORECON/RJ – CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO RIO DE 

JANEIRO 

CREIA – CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INTEGRAL E 

AMBIENTAL 

CSB – CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS 

CSPB – CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL 

CSP CONLUTAS – CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS 

CNBB – CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 

FASUBRA SINDICAL – FEDERAÇÃO DE SINDICATOS DE 

TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS 

FEBRAFITE – FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE FISCAIS DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS 

FENAFIM – FEDERAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES E FISCAIS DE 

TRIBUTOS MUNICIPAIS 

http://www.cobap.org.br/
http://www.cobap.org.br/
http://www.cofecon.gov.br/
http://www.condsef.org.br/
http://www.condsef.org.br/
http://www.confea.org.br/
http://www.conic.org.br/
http://www.contag.org.br/
http://www.contag.org.br/
http://www.corecondf.org.br/
http://www.corecondf.org.br/
http://www.corecon-rj.org.br/
http://www.corecon-rj.org.br/
http://www.csbbrasil.org.br/
http://www.cspb.org.br/
http://www.cspconlutas.org.br/
http://www.cnbb.org.br/
http://www.fasubra.org.br/
http://www.fasubra.org.br/
http://www.febrafite.com.br/
http://www.febrafite.com.br/
http://www.fenafim.org.br/
http://www.fenafim.org.br/


134 
 

FENAFISCO – FEDERAÇÃO NACIONAL DOS FISCO ESTADUAL E 

DISTRITAL 

FENAJUD – FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO 

JUDICIÁRIO NOS ESTADOS 

FENAJUFE – FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO 

JUDICIÁRIO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

FENAPRF – FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS 

FEDERAIS 

FENASPS – FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SINDICATOS DOS 

TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO, PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FENASTC – FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES DOS SERVIDORES 

DOS TRIBUNIAIS DE CONTAS DO BRASIL 

FENECON – FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ECONOMISTAS 

FETAGRO – FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DE 

RONDÔNIA 

FUNDAÇÃO ANFIP – FUNDAÇÃO ANFIP DE ESTUDOS DA SEGURIDADE 

SOCIAL E TRIBUTÁRIO 

INSTITUTO ALIANÇA LIVRE 

INTERSINDICAL – INSTRUMENTO DE LUTA E ORGANIZAÇÃO DA CLASSE 

TRABALHADORA 

LATINDADD – REDE LATINO-AMERICANA DE DÍVIDA, 

DESENVOLVIMENTO E DIREITOS 

MAS – MOVIMENTO ACORDA SOCIEDADE 

MCCE – MOVIMENTO DE COMBATE À CORRUPÇÃO ELEITORAL 

http://www.fenafisco.org.br/
http://www.fenafisco.org.br/
http://fenajud.org.br/
http://fenajud.org.br/
http://www.fenajufe.org.br/
http://www.fenajufe.org.br/
http://fenaprf.org.br/novo/
http://fenaprf.org.br/novo/
http://www.fenasps.org.br/
http://www.fenasps.org.br/
http://www.fenasps.org.br/
http://www.fenastc.org.br/
http://www.fenastc.org.br/
http://www.fenecon.org.br/
http://fetagro.org.br/
http://fetagro.org.br/
http://www.fundacaoanfip.org.br/
http://www.fundacaoanfip.org.br/
http://www.aliancalivre.org/
http://www.intersindical.org.br/
http://www.intersindical.org.br/
https://www.latindadd.org/
https://www.latindadd.org/
https://www.facebook.com/mas.org.br/
http://www.mcce.org.br/
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NCST – NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES 

OAB – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

PASTORAIS SOCIAIS DA CNBB 

PROIFES-FEDERAÇÃO – FEDERAÇÃO DE SINDICATOS DE PROFESSORES 

E PROFESSORAS DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E DE 

ENSINO BÁSICO TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

PÚBLICA – Central do Servidor 

REDE JUBILEU SUL BRASIL 

SINAFRESP – SINDICATO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

SINAIT – SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO 

TRABALHO 

SINAL – SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO 

CENTRAL 

SINASEFE – SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

SINDMPU – SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MPU, CNMP E 

ESMPU  

SINDMPU/RJ – SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MPU, CNMP 

E ESMPU – SECCIONAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SINDCEFET/MG – SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DO CENTRO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

SINDCOP – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS SISTEMA 

PENITENCIÁRIO PAULISTA 

SINDIFISCO NACIONAL – SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES 

http://www.ncst.org.br/
http://www.oab.org.br/
http://www.cnbb.org.br/
http://www.proifes.org.br/
http://www.proifes.org.br/
http://www.proifes.org.br/
http://publica.org.br/
http://www.jubileusul.org.br/
http://sinafresp.org.br/
http://sinafresp.org.br/
http://www.sinait.org.br/
http://www.sinait.org.br/
http://www.portal.sinal.org.br/
http://www.portal.sinal.org.br/
http://www.sinasefe.org.br/
http://www.sinasefe.org.br/
http://www.sindmpu.org.br/
http://www.sindmpu.org.br/
http://rj.sindmpu.org.br/
http://rj.sindmpu.org.br/
http://sindcefetmg.org.br/
http://sindcefetmg.org.br/
http://www.sindcop.org.br/
http://www.sindcop.org.br/
http://www.sindifisconacional.org.br/


136 
 

FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SINDIFISCO NACIONAL/ DS RIO DE JANEIRO – SINDICATO NACIONAL 

DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – 

DELEGACIA SINDICAL DO RIO DE JANEIRO 

SINDIFISCO/DF – SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO 

FEDERAL 

SINDIFISCO/SE – SINDICATO DO FISCO DO ESTADO DE SERGIPE 

SINDILEGIS – SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO 

FEDERAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SINDILEX – SINDICATO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SINDIPETRO/RJ – SINDICATO DOS PETROLEIROS DO RIO DE JANEIRO 

SINDIRECEITA – SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTÁRIOS 

DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SINDJUFE/BA – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER 

JUDICIÁRIO FEDERAL NA BAHIA 

SINDJUS/DF – SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL 

SINDPREVS/PR – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM 

SAÚDE, TRABALHO PREVIDÊNCIA SOCIAL E AÇÃO DO ESTADO DO 

PARANÁ 

SINPROFAZ – SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA FAZENDA 

NACIONAL 

SINTAJ – SINDICATO DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS AUXILIARES DO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 

SINTRAJUD – SINDICATO DE TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO 

FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO 

http://www.sindifisconacional-rj.org.br/
http://www.sindifisconacional-rj.org.br/
http://www.sindifisconacional-rj.org.br/
http://sindifiscodf.org.br/site/
http://sindifiscodf.org.br/site/
http://www.sindifisco-se.org.br/
http://sindilegis.org.br/
http://sindilegis.org.br/
http://sindilex.org.br/
http://sindilex.org.br/
http://sindipetro.org.br/
http://sindireceita.org.br/
http://sindireceita.org.br/
http://www.sindjufeba.org.br/
http://www.sindjufeba.org.br/
http://www.sindjusdf.org.br/
http://www.sindjusdf.org.br/
http://www.sindprevspr.org.br/
http://www.sindprevspr.org.br/
http://www.sindprevspr.org.br/
http://www.sinprofaz.org.br/
http://www.sinprofaz.org.br/
http://sintaj.org/
http://sintaj.org/
http://www.sintrajud.org.br/
http://www.sintrajud.org.br/
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SITRAEMG – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO 

FEDERAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

UNIÃO PLANETÁRIA  

Fonte: Site da Auditoria Cidadã da Dívida (Disponível em: 

https://auditoriacidada.org.br/quem-somos/) 

 

http://www.sitraemg.org.br/
http://www.sitraemg.org.br/
http://uniaoplanetaria.org.br/
https://auditoriacidada.org.br/quem-somos/

