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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa as premissas, a operacionalidade e as determinações da dívida pública 

brasileira para o período compreendido entre 2008 e 2018. Defende-se a hipótese de que o 

crescimento recente do endividamento do setor público e do governo geral brasileiro é 

essencialmente explicado pela estratégia da autoridade monetária brasileira de controlar os 

fluxos de recursos no sistema econômico nacional, e não por gastos públicos excessivos e 

desordenados. O desenvolvimento do trabalho inicia-se com um exame da discussão teórica 

acerca da relação entre os resultados fiscais e a trajetória de crescimento econômico nacional, 

bem como sobre o impacto macroeconômico da dívida pública, contrastando a visão 

convencional às abordagens de Keynes, Lerner e de adeptos da Teoria Monetária Moderna que 

tratam a determinação do estado de demanda agregada, e não da sustentabilidade das finanças 

públicas, como condição necessária para o crescimento do emprego, da renda e do produto. Em 

seguida, as estatísticas fiscais acompanhadas no Brasil são analisadas para mostrar em que 

pouca medida elas podem ser interpretadas como retratos da política fiscal quando, na verdade, 

elas são fortemente impactadas pelos desdobramentos fiscais das decisões tomadas no âmbito 

da política monetária. Por fim, mostra-se que as estratégias de política econômica mais 

representativas para o crescimento de 20,5% do PIB da dívida bruta entre 2008 e 2018 foram 

relacionadas aos objetivos e instrumentos da política de estabilização praticada pelo Banco 

Central e viabilizada pelo Tesouro Nacional, que emite títulos para a realização de operações 

compromissadas, para a recomposição de carteira de títulos e para a cobertura do resultado 

negativo do Banco Central; e mais recentemente, à mudança de orientação do regime fiscal que 

repercutiu negativamente no esforço fiscal do setor público brasileiro.  

 

Palavras-chave: dívida pública; déficit; política fiscal; política monetária; economia brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the premises, the operability and the determinations of the Brazilian 

public debt for the period between 2008 and 2018. The central hypothesis of this work is that 

the recent growth in Brazilian public sector and general government indebtedness is essentially 

explained by the strategy of Brazilian monetary authority to control the flow of resources in the 

national economic system, and not by excessive and disorderly public spending. The 

development of the work begins with an examination of the theoretical discussion about the 

relationship between fiscal results and the national economic growth trajectory, as well as the 

macroeconomic impact of the public debt, contrasting the conventional view to the approaches 

of Keynes, Lerner and adherents of Modern Monetary Theory who treat the determination of 

the state of aggregate demand, and not of the sustainability of public finances, as a necessary 

condition for the growth of employment, income and output. Then, the fiscal statistics 

monitored in Brazil are analyzed to show the extent in which they can be interpreted as 

representations of fiscal policy when, in fact, they are strongly impacted by the fiscal results of 

decisions taken within the scope of monetary policy. Finally, it is shown that the most 

representative economic policy strategies for the growth of 20.5% of gross debt GDP between 

2008 and 2018 were related to the objectives and instruments of the stabilization policy 

practiced by the Central Bank and made possible by the National Treasury, which issues bonds 

to carry out repo operations, to recompose the securities portfolio and to cover the negative 

results of the Central Bank; and more recently, the change in the orientation of the fiscal regime 

that had a negative impact on the fiscal effort of Brazilian public sector. 

 

Keywords: public debt; deficit; fiscal policy; monetary policy; Brazilian economy. 
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INTRODUÇÃO 

 

No curso dos últimos anos, a temática da economia do setor público voltou ao centro do 

debate acadêmico e político nacional e retomou discussões que, ao longo do século passado, 

visaram elucidar importantes questões relacionadas à condução da política econômica 

governamental. Dentre essas questões, certo destaque foi dado a temas relacionados ao papel 

econômico do Estado, que diz respeito às suas principais prerrogativas, funções e demandas; 

ao melhor arranjo de política econômica, que trata da divisão política entre a dimensão fiscal e 

a monetária; e ao impacto macroeconômico das finanças públicas na dinâmica de acumulação 

capitalista, que disserta sobre as repercussões econômicas do orçamento deficitário e do 

crescimento do saldo do endividamento público. 

A retomada dessa temática e de suas questões colocadas foi motivada pela deterioração 

das contas públicas brasileiras verificada desde meados da década atual que, além de provocar 

inúmeros questionamentos acerca das decisões orçamentárias governamentais, ocorreu em 

conjunto da crise da economia brasileira, o que suscitou controvérsias interpretativas quanto às 

causas destes fenômenos, bem como sobre a validade da hipótese de correlação entre 

desequilíbrio fiscal e crise econômica. Com efeito, na literatura econômica a ligação entre o 

quadro fiscal do Estado e a trajetória econômica nacional aparece em diferentes vertentes de 

pensamento que, a depender do modo no qual a realidade do funcionamento de uma economia 

capitalista é apercebida, fornecem distintas respostas sobre as crises e suas soluções. 

Na leitura ortodoxa, por exemplo, o déficit público é a variável analítica que explica 

muitos movimentos relacionados às forças de mercado, com a perturbação no sistema alocativo 

e de preços; e a dívida pública é observada de forma alarmista, uma vez que apenas a sua 

sustentabilidade seria ocorrência socialmente aceitável e não produziria maiores impactos no 

sistema econômico monetário e real. Ademais, o crescimento da dívida pública é considerado, 

sem análises minuciosas, como sendo determinado nomeadamente por uma política 

orçamentária problemática que, ao resultar em um resultado primário negativo, explica a 

redução da confiança dos agentes privados e o baixo crescimento da economia brasileira. 

Decorre disso que, se por um lado o déficit e a dívida são explicações para a crise, por outro a 

solução da crise perpassa necessariamente pela contenção dessas variáveis de análise.  

Nessa linha interpretativa que define as estratégias políticas brasileiras desde a década 

de 90, fundamentadas teoricamente pelas proposições normativas de política econômica 
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proposta pela Nova Síntese Neoclássica, a forma de atuação pública deve ser pensada de forma 

a solucionar, em primeira mão, as manifestações do desequilíbrio fiscal, visto que, uma vez 

feito isso, o sistema econômico se tornaria capaz de produzir automaticamente as condições 

necessárias para o equilíbrio macroeconômico com crescimento do emprego, da renda e do 

produto. Ao tomar o princípio das finanças saudáveis como parâmetro ideal para estruturar a 

ação pública, esta passa a ser definida pela realização de reformas institucionais e criação de 

regras e limites para a intervenção fiscal do Estado no ambiente econômico, de forma a 

controlar, a partir do equilíbrio orçamentário, a dívida pública. 

Seguindo o pensamento neoclássico, o papel da política fiscal passa a ser definido pela 

busca da estabilização da relação entre a dívida pública e o PIB, de forma a sinalizar ao mercado 

o comprometimento do setor público com a estabilização macroeconômica. O resultado disso 

é o distanciamento da formulação institucional da política fiscal do próprio significado desta 

política, isto é, o impacto macroeconômico das decisões estatais de gastos, tributação e 

transferências de renda, que passa a ser objetivo secundário. Dessas afirmações depreende-se 

que, uma vez assumida a necessidade de controlar a evolução da dívida pública, a forma de 

fazê-lo perpassa necessariamente por uma política de austeridade fiscal, muito embora não seja 

discutido em que medida o equilíbrio orçamentário constitui condição suficiente para o controle 

da dívida, i. e., como se a trajetória desta tivesse explicação única. 

Na interpretação teórica keynesiana e nos estudos posteriores que resgataram o 

pensamento de Keynes, o significado tradicional da política fiscal é preservado e, numa 

perspectiva que vai além das análises técnicas das decisões de gastos, tributação e das formas 

de financiamento, a ação pública é entendida por sua expressão como parte do desenvolvimento 

capitalista nacional, aumentando a sua relevância onde a sua presença se faz mais necessária e 

se justifica cada vez menos em fundamentos fiscais. Nesse contexto de política 

macroeconômica funcional, a regulação da demanda agregada ao nível de pleno emprego dos 

fatores de produção constitui parâmetro ideal de formulação política, sem que questões 

relacionadas a regras e demarcações para a dimensão do orçamento público estabeleçam 

diretrizes imprescindíveis para a definição da atuação das autoridades.  

A abordagem keynesiana acerca da intervenção do Estado entende a tomada de decisões 

econômicas com base nas condições da dinâmica capitalista que se pretende alcançar no longo 

prazo e, por isso, fornece importantes elementos referentes à necessidade de ação pública 

complementar e estabilizadora em relação ao funcionamento de um sistema econômico 

inerentemente instável. A crise econômica, por essa via de pensamento, constitui um fenômeno 
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complexo que não se reduz simplesmente em uma determinação de conteúdo fiscal; assim, as 

decisões econômicas não são tomadas com ponto de partida no ajuste das finanças públicas e 

na gestão patrimonial do Estado, expressa essencialmente pelo tamanho de sua dívida. Na 

construção deste trabalho, esta é a perspectiva analítica utilizada como referência. 

Isto posto, este trabalho investiga duas grandes questões: primeiramente, este estudo 

analisa o quão significativos são os déficits fiscais e o tamanho da dívida pública enquanto 

variáveis analíticas para o estudo dos processos econômicos; e em seguida é feito um exame 

das principais causas para o aumento do saldo da dívida pública brasileira entre os anos de 2008 

e 2018. Para isso, além desta introdução, esta dissertação conta com três capítulos e uma seção 

conclusiva. O capitulo um aborda a primeira questão de pesquisa por meio de uma recuperação 

da discussão teórica entre as vertentes ortodoxa e algumas vertentes heterodoxas, pois é 

assumida a necessidade de compreender a teoria que se pretende criticar. Uma vez apresentadas 

as construções teóricas que fazem parte do campo convencional, as hipóteses da equivalência 

ricardiana e da contração fiscal expansionista, o capitulo se desenvolve pela apresentação da 

visão de Keynes, Lerner e de proponentes da Teoria Monetária Moderna sobre o funcionamento 

real das economias capitalistas. 

O capítulo dois inicia a discussão quanto a determinação do saldo e da trajetória da dívida 

pública apresentando os principais conceitos e metodologias envolvidos no cálculo dos 

indicadores de dívida no Brasil. Esses indicadores são comumente utilizados em análises 

referentes ao tamanho e à orientação da política fiscal no Brasil e, embora não indiquem o 

impacto macroeconômico desta política na sociedade, servem de parâmetro para regular a 

configuração futura da política fiscal. Em vista disso, o restante do capitulo é dedicado à análise 

do melhor indicador de dívida a ser acompanhado no Brasil, a dívida líquida ou bruta, e também 

à análise dos principais condicionantes da evolução da dívida pública, o que inclui aqueles que 

fogem do escopo da política fiscal. 

Por fim, o capítulo três é dedicado ao estudo empírico, a partir das estatísticas divulgadas 

pelo Banco Central e Tesouro Nacional, da evolução dos indicadores de dívida entre os anos de 

2008 e 2018. Discute-se inicialmente a evolução das políticas de aquisição de ativos internos e 

externos pelas entidades do setor público, bem como as deliberações que tiveram maiores 

decorrências fiscais a serem resolvidas pelo Governo Federal. Dentre essas políticas, destacam-

se as ações da autoridade monetária brasileira estruturadas em virtude do seu compromisso pela 

manutenção da estabilidade do sistema financeiro nacional, o que a faz administrar, por meio 

de operações compromissadas, a liquidez do sistema econômico nacional.  
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CAPÍTULO 1 – POLÍTICA FISCAL, DÉFICIT E DÍVIDA PÚBLICA 

 

 As interpretações econômicas acerca da ação pública subsistem de forma incerta. Muito 

embora a questão do Estado não seja tema exclusivamente econômico, visto que ela pode ser 

estudada pela perspectiva da História, da Sociologia, da Antropologia e da Ciência Política, e 

não seja tema estritamente Macroeconômico, porque pode ser analisada pelo viés da História 

Econômica e da Economia Política, tornou-se comum, para uma parte do discurso 

macroeconômico, atribuir ao aspecto financeiro da ação estatal o seu grande significado. Nessa 

perspectiva, a dimensão fiscal aparece como um elemento chave para a assimilação de 

manifestações históricas oscilantes do sistema econômico e o próprio Estado tem, de forma 

adjacente a isso, sua configuração transfigurada, apesar de que ainda imprecisa dentro do debate 

macroeconômico.  

Não é sem mais nem menos que, desde a teoria clássica das finanças públicas até as 

noções mais recentes sobre a atuação do Estado, contestações e controvérsias acerca dos 

princípios e da melhor forma de financiamento das políticas governamentais sejam verificadas.1 

Em diferentes fases da História do Pensamento Econômico, o Estado pode ou não ser concebido 

enquanto um agente econômico responsável pela trajetória de desenvolvimento nacional, as 

funções do Estado podem ou não ser estrategicamente definidas como parte do processo de 

produção nacional e, essencialmente, ao arranjo fiscal do Estado podem ou não ser atribuídos 

os desencadeamentos do processo capitalista de acumulação. 

Quando se analisa o impacto de uma decisão de gastos públicos na estrutura 

macroeconômica, o que se observa pelo menos no campo da teoria convencional é uma 

tendência à dedução da credibilidade da atuação estatal a partir de um arranjo orçamentário 

superavitário ou, no mínimo, equilibrado. Significa dizer que, no meio de tantas manifestações 

possíveis das atividades públicas, o aspecto relativo ao saldo financeiro dessas operações 

ressalta à condição marcante para o otimismo da população em relação à participação estatal 

no sistema econômico.  

Em virtude dessas interpretações que se constituem fortemente em configurações rígidas 

da atuação pública, cabe questionar em que medida o conteúdo orçamentário constitui tema 

relevante para considerações acerca da atuação de um Estado Moderno. Assim, o objetivo desse 

 
1 Cf. Santos (1991) 
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capítulo é dar o sentido das interpretações acerca do déficit fiscal e da dívida pública enquanto 

elementos da ação pública, tanto pelo viés convencional quanto das críticas heterodoxas. Para 

isso, este capítulo subdivide-se em duas seções: a primeira, em que a racionalidade 

convencional é sintetizada, seja pela perspectiva menos popular da equivalência ricardiana ou 

pela tese da contração fiscal expansionista; e a segunda, onde são trazidas as interpretações de 

Keynes, Lerner e de proponentes da Teoria Monetária Moderna (TMM) sobre o sistema 

econômico capitalista e o financiamento das políticas de Estado. 

 

1.1 – O senso convencional acerca da lógica da ação pública 

 A despeito da multiplicidade de perspectivas macroeconômicas desenvolvidas ao longo 

do século passado que buscaram apreender o Estado como um dos agentes responsáveis pelo 

bom funcionamento da sociedade – nomeadamente pelo entendimento das causas da 

instabilidade do sistema econômico e o papel anticíclico concernente ao setor público –, a 

interpretação proeminentemente aceita foi a que compreendeu a ação pública, dentro da 

racionalidade do modo de produção capitalista, como relevante enquanto constituísse uma força 

estática e, a partir disso, não provocasse a desarticulação das potências dos mercados que 

promoveriam, por meio de um mecanismo automático, o bem-estar coletivo.2 

Depreende-se disso que ao Estado é deliberada uma função precisa, mas limitada: a 

promoção da estabilidade macroeconômica e do funcionamento ótimo dos mercados por 

intermédio da não intervenção no ambiente econômico. Essa ideia relembra a tese de Adam 

Smith que, ao tratar da evolução do padrão de vida das sociedades, recomendou ao setor público 

realizações circunscritas, em especial, em atividades que não impusessem moderações em 

relação às liberdades econômicas individuais, de forma que estas promovessem a maximização 

da eficiência das operações mercantis concorrenciais e subsequente crescimento econômico.  

Não apenas avesso à ideia de o Estado ser dirigente do desenvolvimento das nações, 

Smith dedicou relativa importância a questões referentes às práticas fiscais do governo, as quais 

deveriam seguir o princípio de equilíbrio orçamentário tal qual uma economia doméstica. De 

acordo com Buchanan e Wagner (1977 [2000], p. 3, tradução minha), Smith sugere a ideia de 

responsabilidade fiscal na administração pública: “O que é prudência na conduta de toda família 

 
2 A respeito do papel do Estado na contemporaneidade e, mais especificamente, do que pode ser chamado de nova 

ordem mundial acerca do sistema econômico capitalista, ver Dardot e Larval (2017). 
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pode dificilmente ser loucura na de um grande reino”3. Esse argumento tem, em sua essência, 

as noções clássicas de comportamento rigoroso e parcimonioso impostas aos administradores 

das finanças públicas nacionais, da mesma forma que são comuns nas unidades familiares. 

A atuação apropriada do governo, segundo essas ideias, diz respeito ao financiamento 

da política de gastos públicos por meio principal da arrecadação tributária prévia, o que indica 

que o Estado é prudente somente se gasta apenas os fundos que possui em caixa. A concepção 

de que o recolhimento de tributos para o pagamento dos gastos é a única possibilidade desejável 

para o funcionamento eficiente do setor público, enquanto o financiamento dos gastos mediante 

formas alternativas constitui uma prática não desejável socialmente, se tornou a visão 

dominante acerca da conduta fiscal do governo após a consolidação da nova síntese neoclássica 

(NSN) no final do século XX.4  

Ao aceitar e resgatar alguns elementos da teoria clássica, como os paradigmas da lei de 

Say e da neutralidade da moeda, esse consenso atribuiu ao déficit público repercussões 

necessariamente negativas sobre o sistema econômico. Mais especificamente, os gastos 

públicos, quando não financiados inteiramente através da receita de impostos, redundariam em 

um déficit fiscal que, ao ser monetizado, poderia provocar pressões adicionais sobre a demanda 

agregada de pleno emprego e, consequentemente, sobre o sistema de preços. Por sua vez, 

quando financiado pela emissão de títulos públicos, o déficit poderia provocar, além do efeito 

crowding-out a partir da elevação das taxas reais de juros, cenários de instabilidade financeira 

e econômica decorrentes de crises de confiança no interior do âmbito privado. 

Na idealização tradicional do orçamento governamental equilibrado, a qual no longo 

prazo a restrição orçamentária governamental deve ser satisfeita, as questões mais relevantes 

colocadas aos responsáveis pela definição das estratégias para as políticas governamentais são 

relacionadas ao volume dos gastos públicos, da carga tributária e dos modos de financiamento 

dos déficits fiscais. Pressupõe-se ainda que a cada arranjo fiscal estabelecido pelas autoridades 

um custo distinto, na forma de despesas referentes ao pagamento dos gastos públicos, é fixado 

sobre diferentes gerações e minimizar os efeitos de déficits fiscais permanentes, tal como a 

elevação futura da tributação, evidencia o interesse na ideia de ‘equilíbrio orçamentário 

intertemporal’. 

 
3 “What is prudence in the conduct of every private family, can scarce be folly in that of a great kingdom.'' 
4 Os elementos centrais que compõem o corpo teórico do Novo Consenso Macroeconômico foram desenvolvidos 

e aprimorados ao longo da década de 1990 e encontram-se precisamente expostos em Arestis (2009a, 2009b). 
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A referência de equilíbrio de longo prazo nas questões fiscais do Estado tem decifrações 

claras, nas quais é proeminente a manifestação do déficit público enquanto desequilíbrio que 

demonstra a inconsistência nas definições estatais acerca da condução das políticas econômicas 

nacionais. Na medida em que se qualifica o potencial dinâmico da atuação governamental 

apenas em relação aos seus procedimentos orçamentários, o tamanho e a possibilidade de ação 

complementar do Estado são circunscritos na performance fiscal verificada em períodos 

anteriores.  

As decisões referentes à política fiscal são, nesse sentido, presas a determinações 

contábeis, as quais devem indicar, sobretudo, o comprometimento governamental com a 

sustentabilidade e o ajustamento apropriado de suas finanças. Isto é, uma vez que são 

conjecturados reflexos contraproducentes da expansão na inserção estatal no ambiente 

econômico e do financiamento de suas políticas por instrumentos, em tese, desestabilizadores, 

tanto o espaço de atuação fiscal quanto as ferramentas de política econômica tornam-se objetos 

centrais de controle político.  

Com certeza, os encaminhamentos políticos contemporâneos referentes às políticas 

governamentais têm fundamentos principais no desenrolar do debate teórico econômico, em 

que se destaca a racionalização preliminar de Barro (1974) acerca do impacto macroeconômico 

da dívida pública. Para mais, outros autores também construíram proposições incorporadas à 

noção de orçamento público equilibrado, tomando-a como fundamental para manipulações 

expansivas no nível de renda. Nas seguintes seções essas premissas são examinadas. 

1.1.1 – Equivalência Ricardiana 

 Mais de um século após o desenvolvimento dos argumentos teóricos que lhe originaram 

e deram a denominação, a tese da equivalência ricardiana ganhou grande destaque nos debates 

acerca da ordenação das políticas governamentais com a publicação, a partir da década de 1970, 

dos textos de Robert Barro5, quando este dialogava com defensores da expansão fiscal como 

impulsionamento do produto e do emprego. As ideias apresentadas por Barro fizeram parte de 

um episódio histórico em que a política fiscal era questionada, muito porque a ela eram 

atribuídas abertamente a reincidência de déficits fiscais com impactos adversos na 

administração do endividamento público. 

 
5 Robert J. Barro (1974, 1999). 
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Ao analisar a obra de David Ricardo, Barro inferiu que a relevância da política fiscal, 

enquanto instrumento de determinação do emprego e produto nacionais, era limitada ao impacto 

desta política nas expectativas de renda líquida futura dos agentes privados, fundamentadas na 

consciência desses agentes em relação à restrição orçamentária do setor público. Com base 

nessa ideia, uma política fiscal que não exerce nenhum impacto sobre a renda esperada das 

famílias no longo prazo não promove, de forma semelhante, nenhuma influência no nível de 

atividade econômica no curto prazo, independentemente de como as ações públicas tenham sido 

financiadas. 

Nesse cenário, não há distinção relevante entre sustentar os gastos públicos pela 

elevação da carga tributária no momento presente, de modo que o setor público verifique um 

resultado fiscal equilibrado, ou financiar os seus gastos por intermédio de empréstimos junto 

ao setor privado. Para Barro (1974, p. 1096), da mesma forma que quando o governo opta por 

aumentar a sua arrecadação corrente, a decisão por financiar o déficit fiscal a partir da emissão 

de títulos públicos resulta em um impacto estéril na demanda agregada, visto que um acréscimo 

no estoque de dívida pública não corresponde necessariamente a uma melhora na percepção da 

riqueza das famílias. 

Esta suposição está fundamentada na abstração de que os agentes privados, ao não 

notarem variação de impostos no tempo presente, se preparam para uma elevação dos impostos 

no longo prazo, na quantidade necessária paga pagar a dívida lançada pelo governo para 

financiar os gastos correntes realizados acima da receita tributária total.6 Ao reconhecerem um 

cenário de déficit fiscal e uma elevação no endividamento do governo, as famílias reservam os 

recursos disponíveis que poderiam ser alocados em consumo para arcarem com as 

responsabilidades futuras referentes à nova dívida lançada pelo governo. De acordo com Bailey 

(1962, pp. 75-77), conforme citado por Barro (1974, p. 1096), as famílias entendem o 

financiamento de déficit público pela dívida como se fossem correspondentes a impostos 

recolhidos no momento presente: 

É possível que as famílias considerem o financiamento do déficit [pela 

dívida] como equivalente à tributação. A emissão de um título pelo 

governo para financiar suas despesas envolve um compromisso com 

pagamentos futuros de juros e um possível pagamento final do principal 

e, portanto, implica impostos futuros que não seriam necessários se as 

 
6 Para que este argumento seja coerente, é necessária a intepretação econômica de que a dívida pública deve ser 

paga e os impostos são o mecanismo que possibilita o pagamento dos encargos financeiros da dívida. Se essas 

hipóteses são assumidas, há de se acreditar na elevação da cobrança de impostos no futuro devido a uma elevação 

corrente no estoque de dívida pública. Vickrey (1997) destaca que, em uma situação contrária, este argumento não 

possui validade teórica. 
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despesas fossem financiadas pela tributação atual. (BAILEY, 1962 

apud BARRO, 1974, p. 1096, tradução minha)7 

Isso significa dizer que, para as famílias, não há distinção entre o financiamento dos 

gastos públicos pela variação do estoque de dívida pública, mesmo que não sejam conhecidas 

as condições nas quais esse estoque será liquidado, ou pela variação corrente na cobrança de 

impostos, fato que tornaria desnecessária a realização de um desequilíbrio orçamentário com 

transferência dessa cobrança para o futuro. A equivalência ricardiana aparece a partir da 

igualdade abstrata entre expectativas de impostos a serem cobrados no longo prazo e impostos 

que poderiam ser cobrados correntemente.  

Os principais pressupostos que sustentam a construção da equivalência ricardiana são 

baseados em idealizações a respeito do comportamento dos agentes privados. Conforme 

Hermann (2002), duas hipóteses justificam o entendimento das famílias pela correspondência 

entre dívida pública e impostos. Em primeiro lugar, o modelo das expectativas racionais trata 

da formação de cenários probabilísticos a partir do comportamento individual racional, o que 

implica na compreensão de todas as variáveis relevantes e disponíveis para a tomada de decisão. 

Um crescimento na dívida pública representa, por essa via, um crescimento futuro da cobrança 

de impostos pelo governo e um aumento das responsabilidades financeiras das famílias, sem 

que haja incerteza por parte individual sobre seu nível de renda ou seus compromissos. 

Outro pressuposto destacado por Hermann (2002) é o modelo do ciclo de vida, no qual 

as decisões individuais de dispêndio e poupança são regradas na manutenção de um padrão 

regular de consumo baseado na renda permanente individual. Variações eventuais na renda 

disponível não provocam alterações nas preferências dos consumidores e, portanto, não marcam 

mudanças no consumo corrente individual. Esta ideia sustenta a neutralidade de uma variação 

no montante de dívida nas decisões de consumo, visto que um acréscimo corrente na renda 

disponível será suprimido pela esperança de pagamento de impostos no futuro e, assim, a renda 

permanente se mantém. 

Elemendorf e Mankiw (1998) destacam ainda a preocupação das famílias com a 

condição de solvência intertemporal das finanças públicas. Assume-se que há um 

reconhecimento do setor privado de que a restrição orçamentária do governo exerce implicações 

sobre a renda individual e, diante dessa informação, os agentes racionais fundamentam 

 
7 “It is possible that households regard deficit financing as equivalent to taxation. The issue of a bond by the 

government to finance expenditures involves a liability for future interest payments and possible ultimate 

repayment of principal, and thus implies future taxes that would not be necessary if the expenditures were financed 

by current taxation.” 
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intertemporalmente suas decisões de consumo. Nesse caso em que as famílias preservam as 

necessidades de financiamento do governo no futuro, o déficit público formado para a 

realização de uma política fiscal expansionista não produz nenhum impacto macroeconômico, 

nem em relação à renda permanente e à demanda agregada, nem sequer em relação à taxa de 

juros e às condições referentes ao processo de acumulação de capital. 

Isto é, para fazer frente à elevação futura da carga tributária, o consumo das famílias se 

mantém inalterado e há um aumento relativo da poupança do setor privado. A ideia expressa 

por esse raciocínio é que o déficit fiscal do setor público corresponde a um superávit nas 

finanças privadas, de forma que a poupança nacional não seja impactada por uma variação na 

dívida pública. Pela lógica da lei de Say, a manutenção do nível de poupança pode ser entendida 

como a manutenção do nível de investimento nacional e, assim, a relevância da política fiscal 

é suprimida (Mankiw e Elemendorf, 1998). 

O foco do modelo ricardiano na figura representativa dos agentes privados racionais 

destaca a decisão de alocação da renda como decisão relevante para ativar estímulos em relação 

ao crescimento econômico nacional. Através da formação de expectativas sobre a renda 

permanente que indicam a forma como a renda disponível será utilizada, a escolha entre 

poupança e consumo define a eficácia da política de endividamento governamental sobre a 

demanda agregada. Na hipótese de uma elevação de gastos públicos financiada por dívida 

pública, i.e., sem alteração na carga tributária, que acresça as expectativas privadas de renda 

permanente, o consumo das famílias aumenta e assim, sucessivamente, podem ocorrer 

variações na renda, no emprego e no produto nacional. 

De forma semelhante, também interessam as expectativas individuais em relação aos 

impostos futuros, estes considerados parte da renda dos agentes que deixará de ser consumida 

caso estas expectativas se concretizem. Quando não há a percepção de que a renda futura será 

destinada para pagamento de impostos, o déficit público representa um afrouxamento na 

restrição orçamentária das famílias que, ao pagar menos impostos em relação à renda 

permanente total, pode destinar uma maior parte de sua renda para o consumo. Vickrey (1997) 

destaca que há forte efeito estimulador do déficit público no consumo e renda agregados quando 

não há nenhuma preocupação privada com encargos tributários futuros. 

Para a proposição ricardiana, a escolha entre impostos e dívida apresenta-se como 

decisão de pequena importância por causa da antecipação privada dos valores futuros 

relacionados ao pagamento das políticas do governo, mas a imposição de compromissos 
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tributários de forma heterogênea no tempo e no espaço econômico complexificam a abordagem 

apresentada por Barro. 8 Pensando para além do agente representativo, Buchanan (1977 [2000]) 

sublinha que os diferentes instrumentos de financiamento das despesas públicas podem impor 

custos irregulares para a população de uma sociedade, de forma que analisar a tomada de 

decisão individual se torne uma tarefa difícil. 

A concepção da equivalência entre as duas formas de financiamento das despesas 

públicas tem como prosseguimento a equivalência entre os impactos macroeconômicos de um 

resultado fiscal equilibrado, aquele obtido pela manipulação dos níveis de gastos públicos e de 

carga tributária, e de um resultado deficitário, aquele que haverá de ser financiado por receitas 

não tributárias. Sendo assim, embora negue a necessidade de déficits fiscais e da expansão da 

dívida pública para a execução de uma política fiscal expansionista, o conceito da equivalência 

ricardiana enuncia, na verdade, a irrelevância da atividade governamental no sistema 

econômico.9 

Não obstante, ao mesmo tempo em que o teorema ricardiano tem como proposição a 

neutralidade da atuação estatal na atividade econômica, a preocupação dos agentes privados 

acerca da condição financeira do setor público e seus reflexos sobre a renda agregada sugere 

que, entre a viabilidade de um orçamento equilibrado e a contingência de um orçamento 

desequilibrado, o sistema econômico irá aprovar o segundo caminho apenas em condições 

excepcionais.10 Isto porque o crescimento da dívida pública, nesse ângulo, representa a 

possibilidade de que o aumento futuro de impostos se transfigure em perturbações sobre o 

funcionamento normal do sistema econômico, em que pesem os esforços para um aumento 

futuro na receita tributária.11 

Barro (1999) complementa esta ideia e destaca, mais uma vez firmado na ideia de 

restrição orçamentária intertemporal do setor público e de que a dívida pública deve ser 

liquidada através de receita de impostos, que a elevação frequente do endividamento público 

pode resultar em necessidades também frequentes de o setor público perseguir práticas 

justificadas na obtenção de superávits primários: 

 
8 Enquanto questão relevante para a invalidade do teorema ricardiano, Seater (1993) sinaliza a consideração de 

hipóteses duvidosas acerca do comportamento humano racional. Em especial, a preocupação dos indivíduos com 

o pagamento de impostos no futuro sugere um ‘altruísmo intergeracional’ que pode ser ilegítimo, principalmente 

pela indefinição temporal do horizonte de vida das diversas cadeias familiares. Em modelos com horizontes finitos, 

como o apresentado por Samuelson (1958), a tese da equivalência ricardiana apresenta controvérsias. 
9 Cf. Elemendorf e Mankiw (1998) 
10 Como, por exemplo, em guerras civis. 
11 Cf. Hermann (2002) 
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A política de pagar a ampliação dos gastos públicos com a emissão de 

dívida só funciona se o gasto extra é temporário. Se a expansão do setor 

público for permanente, então o financiamento do déficit significa que 

os impostos deverão ser elevados ainda mais no futuro – em parte, para 

pagar o aumento dos gastos públicos e em parte para financiar a dívida 

extra. Assim, a resposta adequada para uma expansão permanente do 

setor público é o aumento correspondente das receitas fiscais. 

(BARRO, 1999, p. 2, tradução minha).12 

 Dessa forma, se por um lado o efeito de uma política de orçamento equilibrado é 

equiparado ao efeito de uma política que implica na expansão da dívida pública, por outro lado 

afirma-se que o déficit e a dívida entregam à sociedade um peso desnecessário, qual seja, a 

transferência de um custo monetário a ser sustentado por futuras gerações.13 Na visão da 

equivalência ricardiana, portanto, dois fatos um pouco adversos são firmados: apesar de ser 

apreendido que a política fiscal não provoca nenhum impacto macroeconômico, seja ela 

derivada de um arranjo fiscal equilibrado ou desequilibrado, é depreendido que o financiamento 

deficitário por meio da dívida pública deve ser evitado. 

1.1.2 – Austeridade Expansionista 

 A austeridade fiscal aparece, de acordo com a exposição de Carvalho (2018, p. 3), como 

um paradigma teórico que possibilita solucionar a ocorrência de resultados primários 

deficitários e elevações no endividamento público em cenários de crise ou recessão econômica. 

Entendidos como questões potencialmente problemáticas, o déficit e a dívida pública poderiam 

ser reduzidos a partir da manipulação quantitativa de variáveis econômicas relativas ao 

orçamento do governo, tais quais a redução das despesas públicas e a elevação da carga 

tributária, ou uma combinação de ambos. Essa manipulação objetivada ao fortalecimento das 

finanças públicas é, muitas vezes, denominada de consolidação fiscal.14 

 
12 “The policy of paying for added public spending with debt issue works only if the extra spending is temporary. 

If the expansion of the public sector is permanent, then deficit finance means that taxes must be raised even more 

in the future—partly to pay for the added government expenditure and partly to finance the extra debt. Thus, the 

proper response to a permanent expansion of the public sector is a corresponding rise in tax revenues.” 
13 De acordo com Buchanan (1958 [1999]), o peso tributário transferido para futuras gerações é impreciso e deveras 

exagerado pela teoria convencional. O autor ressalta pertinentemente que: “O tamanho da dívida pública preocupa 

pouco a população porque a dívida carrega consigo direitos e deveres. Para os indivíduos que possuem os títulos, 

a dívida pública é um ativo. E como esses detentores de títulos individuais vivem na comunidade junto com os 

contribuintes, o valor do ativo apenas corresponde ao valor do passivo representado pela dívida em qualquer 

momento escolhido.” (BUCHANAN, 1958 [1999], p. 9, tradução minha) 
14 Conforme Carvalho (2018), austeridade fiscal, disciplina fiscal e orçamento equilibrado são compreensões 

distintas acerca da orientação política e do estado das finanças governamentais. A austeridade corresponde à 

realização de políticas objetivadas na obtenção de resultados primários equilibrados ou superavitários e na redução 

do estoque da dívida pública, sob períodos de recessão ou crise. A disciplina fiscal caracteriza a tentativa do setor 

público em manter um rigoroso controle sobre seus níveis de gastos e tributação. Por fim, o equilíbrio orçamentário 

representa circunstâncias em que não é verificada, pelo prosseguimento regular dos processos econômicos e sem 

nenhuma deliberação política, a ocorrência de déficits fiscais. 
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 Políticas de austeridade provocariam, através do balanceamento acertado do orçamento 

público, variações expansivas nas condições que determinam o emprego e o produto nacional. 

Especificamente, o progresso econômico resultaria da sinalização de que o setor público está 

comprometido com a busca e a manutenção do equilíbrio de suas finanças, fator que indicaria, 

ao setor privado, que não existem razões para que suas decisões de consumo e investimento 

fossem restringidas, ainda que os efeitos de uma redução nas despesas públicas ou um aumento 

nos impostos na renda do setor privado sejam restritivos.  

Apesar de as famílias e as empresas conferirem rendas menores em função dos ajustes 

fiscais recessivos, o equilíbrio nas finanças públicas possui a competência de fortalecer as 

expectativas e a confiança dos agentes privados, de forma que eles optem por destinar maior 

porção de suas rendas disponíveis ao consumo e ao investimento. Na interpretação de Rossi et 

al. (2019), os defensores da austeridade expansionista entendem que: 

“[...] diante de uma desaceleração econômica e de um aumento da 

dívida pública, o governo deve realizar um ajuste fiscal [...]. Esse ajuste 

teria efeitos positivos sobre o crescimento econômico ao melhorar a 

confiança dos agentes na economia. Ou seja, ao mostrar 

responsabilidade em relação às contas públicas, o governo ganha 

credibilidade com os agentes econômicos e, diante da melhora nas 

expectativas, a economia passa por uma recuperação decorrente do 

aumento do investimento dos empresários, do consumo das famílias e 

da atração de capitais externos. A austeridade teria, portanto, a 

capacidade de reequilibrar a economia, reduzir a dívida pública e 

retomar o crescimento econômico.” (Rossi et. al., pp. 4-5, 2019) 

O aumento da credibilidade dos agentes privados nas condições do ambiente econômico 

ocorre, assim como no entendimento proposto pelos ideólogos da equivalência ricardiana, em 

função das expectativas acerca da condição econômica do setor público. Conforme narra Perotti 

(2011), menores gastos públicos representam, no futuro, a necessidade de menores encargos 

tributários para financiá-los, de sorte que a riqueza das famílias possa aumentar e, 

consequentemente, a destinação de maior parte desta riqueza em consumo. Da mesma forma, 

segundo o autor, uma consolidação fiscal exerce efeito direto sobre o decrescimento da taxa 

nominal de juros, o que responde pelo aumento da oferta e, consequentemente, da demanda 

agregada nacional. 

 É possível entender a tese da austeridade expansionista a partir da ideia de que a renda 

utilizada pelo setor público representa a renda que não pode ser utilizada pelo setor privado. 

Assim, a renda que deixou de ser utilizada pelo setor público poderá ser mobilizada e alocada 

de maneira eficiente pelo setor privado, de modo que uma redução no consumo público exerce 

um efeito expansivo sobre o consumo agregado. Particularmente expressiva aqui é a ideia, de 
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âmbito microeconômico, que a alocação de recursos produtivos é melhor empreendida por parte 

da inciativa privada, uma vez que na ação pública há a ausência da competição e consequente 

improdutividade econômica.15 

 A compreensão de movimentos contrários em relação ao consumo público e privado foi 

apresentada de forma dogmática por Giavazzi e Pagano em texto publicado em 1990. Com o 

objetivo de apresentar elementos contradizentes à visão que relacionava positivamente a 

variação nos gastos públicos a uma variação na demanda real agregada, os autores utilizaram 

evidencias empíricas da Dinamarca e Irlanda para expor uma visão distinta a respeito de fatos 

macroeconômicos resultantes da política fiscal e propuseram que o efeito de uma consolidação 

fiscal sobre as expectativas individuais, o consumo agregado e o produto nacional é 

expansionista.  

Giavazzi e Pagano (1990, p. 10) mostraram que, no caso da Dinamarca, a contração 

fiscal realizada por meio da associação de redução dos gastos públicos e elevação dos impostos 

foi seguida pelo crescimento do consumo doméstico privado e do investimento e, por 

conseguinte, pelo crescimento médio de 3,6% do produto real entre os anos de 1983 e 1986, 

não obstante a redução da renda disponível provocada pelo aumento da tributação corrente. Os 

resultados apresentados pelo setor público, segundo os autores, também foram promissores; 

destaca-se a redução do déficit primário e da razão dívida pública/PIB.16  

As condições para a expansão econômica verificada, contudo, não foram exclusivas às 

decisões de orientação fiscal; como os autores destacam, as determinações monetárias e 

cambiais, quais sejam, as políticas de desinflação e a liberalização do fluxo de mobilidade de 

capitais, contribuíram para uma redução considerável nas taxas nominal e real de juros. Por 

meio de um efeito riqueza positivo – embora o aumento dos impostos tenha provocado uma 

redução na renda disponível das famílias –, as reduções nos juros contribuíram para o 

crescimento da confiança e do consumo agregado verificado após 1982. Nesse caso, destaca-se 

o fato de o efeito riqueza ter sido relativamente superior aos impactos restritivos na renda das 

famílias provocados pelo aumento de tributos.17 

 
15 De acordo com Alesina e Perotti (1995), a competitividade aumenta e os negócios privados produzem efeitos 

agregados expansivos (crowding in) quando há uma redução da atuação fiscal pública. 
16 No caso da Irlanda, os resultados se assemelham aos apresentados para a Dinamarca. 
17 Os efeitos positivos da redução das taxas de juros na compreensão privada de renda futura, isto é, na provisão 

de um efeito riqueza próspero, são pontos tão relevantes para o modelo quanto os referentes ao orçamento público. 

A estabilização econômica verificada nos países analisados pode ser entendida pelo conjunto de ações políticas 

tomadas, embora seja difícil obter uma separação precisa de fatos e eventos demasiadamente complementares.  
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As formulações sobre a existência de efeitos multiplicadores positivos de uma 

consolidação fiscal, mesmo que no curto prazo, foram sustentadas por Alesina e Perotti (1995). 

Ao tratar da necessidade de alteração nos arranjos fiscais que produzissem resultados primários 

superavitários e reduzissem a relação entre a dívida pública e o PIB, os autores também 

reconheceram nos ajustes baseados em redução de gastos, em comparação aos baseados em 

aumento nos impostos, uma maior capacidade estimuladora, isso simplesmente porque um 

aumento na tributação teria uma grande possibilidade de provocar uma redução direta no nível 

de demanda privada, exercendo, assim, efeitos contracionistas fortes. Diferentemente de outras 

pesquisas, a abordagem dos autores focaliza os impactos macroeconômicos da política fiscal 

sobre a demanda interna por investimento privado, e não primariamente sobre o consumo das 

famílias.  

A principal conclusão desta abordagem foi a verificação de uma correlação negativa 

entre o nível de despesas públicas e a realização de investimentos, observada a partir de uma 

análise dos gastos sociais e das determinações do mercado de trabalho, tais quais as pressões 

salariais e a quantidade de empregos públicos (nessa análise, não há efeito direto dos juros). Os 

autores concluíram, a partir de modelagens estatísticas, que os efeitos no salário de equilíbrio e 

no custo do trabalho no setor privado a partir de um aumento dos empregos e despesas públicas 

resultariam em impactos negativos sobre a lucratividade dos empresários que, em virtude disso, 

optariam pela não realização de investimentos, com subsequentes efeitos recessivos sobre o 

crescimento econômico. Naturalmente, a redução dos salários públicos e dos gastos com 

assistência social foi entendida como estratégia de consolidação fiscal mais efetiva. 

 Em outros trabalhos, Alesina et. al. (1999, 2018) e Alesina, Favero e Giavazzi (2015) 

discutem sobre as condições nas quais um plano de ajuste fiscal contracionista pode impactar 

de maneira expansiva as variáveis macroeconômicas mais relevantes. Mais uma vez analisando 

países da OCDE, os autores entenderam que o tipo de ajustamento mais adequado é aquele 

fundamentados na redução permanente, e não transitória, dos gastos públicos.18 Além disso, o 

ajuste realizado durante períodos de recessão possui efeitos multiplicadores mais amplos, ainda 

que os ajustes realizados em períodos de expansão econômica também sejam significativos e 

menos custosos. 

 
18 Pois, no caso de cortes descontínuos de gastos públicos, a percepção dos agentes privados sobre suas rendas 

permanentes não seria alterada, não gerando efeito riqueza considerável e mudanças no nível de demanda.  
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 Ardagna et al. (2004) também trata das condições em que o ajuste fiscal pode ser mais 

efetivo na melhora dos indicadores de finanças públicas e estuda em que medida o déficit e a 

dívida pública repercutem em variáveis macroeconômicas, como, por exemplo, na taxa de juros. 

Analisando estatísticas de uma série de países, a autora verifica que uma variação do déficit 

primário corresponde mais do que proporcionalmente a uma variação na taxa de juros de longo-

prazo; a variação no estoque de dívida pública, por sua vez, é acompanhada de uma elevação 

na taxa de juros apenas sob circunstâncias específicas.  

O efeito do estoque de dívida no nível das taxas de juros não é considerado 

necessariamente positivo, uma vez que ele ocorre de forma heterogênea. De acordo com a 

autora, a taxa de juros cresce em referência ao patamar da razão dívida/PIB, no qual quanto 

maior for este valor, maior pode ser o crescimento verificado na taxa de juros de longo prazo e 

maiores podem ser os impactos desses indicadores nas expectativas futuras de renda privada. 

Como se sabe, para agentes que se baseiam em imaginações acerca do futuro para formulações 

correntes, a expectativa de uma oscilação nas variáveis fiscais a ser resolvida posteriormente 

exerce um efeito pessimista sobre a alocação intertemporal de consumo das famílias.19  

Além do efeito riqueza, a influência do patamar da relação dívida/PIB no nível da taxa 

de juros ocorreria pelo canal da credibilidade na política monetária. Intuitivamente, conforme 

sustentado por Alesina e Ardagna (1998, p. 5), o rendimento exigido para a aquisição de títulos 

públicos haveria de ser equivalente a um prêmio de risco pertinente, isto é, quanto maiores 

fossem os riscos de elevação de preços, default e consolidação fiscal frustrada envolvidos no 

alto ou crescente nível do endividamento público, maiores seriam as remunerações exigidas em 

relação aos papéis do governo. Por outro lado, os autores sugerem que o nível elevado da taxa 

de juros em função do alto patamar da relação dívida/PIB dificulta as condições para a solvência 

da dívida, o que evidencia a necessidade de manutenção do plano de ajuste fiscal a fim de que, 

com a obtenção de taxas reais de juros reduzidas, não só as condições para a rolagem da dívida 

se tornariam menos onerosas, mas, além disso, a cobrança por um prêmio de risco alto não mais 

seria necessária.  

 

 

 
19 Embora o efeito do crescimento da dívida no crescimento das taxas de juros não seja necessariamente verdadeiro, 

o efeito de uma redução da dívida após um período de consolidação fiscal produziria necessariamente uma redução 

nas taxas de juros e nos seus encargos financeiros. Essa ideia é apresentada em Alesina e Ardagna (2010). 
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1.2 – Resultado fiscal e pleno emprego em algumas abordagens heterodoxas: velhas e 

novas respostas 

 

Na convergência sobre o déficit e a dívida pública enquanto componentes da política 

fiscal e o próprio ofício desta política no direcionamento da demanda agregada, a figura estatal 

mantém-se como um dos elementos explicativos para o desenvolvimento de uma economia de 

mercado, mas apenas na medida em que as finanças do governo aparecem como parâmetro que 

estabelece os fundamentos para a solidez das finanças do setor privado ou, dito de outra forma, 

na medida em que os resultados contábeis apresentados pelo setor público não indiquem 

interferências no estado das expectativas e na eficiência alocativa dos agentes dos mercados.  

Seja por mudanças no campo da teoria macroeconômica ou determinações de cunho 

ideológico, é estabelecido que o Estado, ao se encarregar de funções extrafiscais e promover, 

assim, a consolidação fiscal e o progresso não-explosivo da sua dívida, contribui para o 

crescimento da poupança e da renda nacional. Verdadeiras ou não, as proposições tradicionais 

sobre o impacto das ações do governo no sistema econômico recusaram diversas contribuições 

heterodoxas relacionadas à estabilização macroeconômica e aos ciclos econômicos, muitas das 

quais basearam-se em entendimentos distintos sobre o funcionamento das economias 

capitalistas, o papel da moeda e sobre as expectativas de longo prazo dos agentes privados na 

constituição das bases para o crescimento econômico. 

É possível dizer que a versão keynesiana acerca da atuação governamental concentra-se 

nos resultados dinâmicos da regulação da demanda apresentados pela economia de mercado, 

quais sejam, os números relativos à atividade econômica, ao emprego e à renda nacional, e não 

aqueles que indicam, a partir do entendimento da responsabilidade fiscal como forma de 

configuração das políticas macroeconômicas em referência às metas fiscais, a sustentabilidade 

da política fiscal. A lógica keynesiana renuncia ao entendimento da sociedade como se esta 

funcionasse automaticamente de forma a promover o pleno emprego e, sob a forma de 

prescrição normativa alternativa, estabelece que a elevação dos gastos públicos e/ou a redução 

da alíquota tributária podem se tornar medidas necessárias para o impulsionamento do estado 

de demanda. Com o objetivo de entender as formulações dissociadas à noção de equilíbrio 

orçamentário rígido, esta seção traz as interpretações de Keynes, Lerner e de proponentes da 

TMM sobre a correspondência entre políticas econômicas, resultado fiscal e pleno emprego. 
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1.2.1 – Keynes 

 No prefácio da Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda (TG), de 1936, Keynes 

se propõe a lidar com complexas e importantes questões teóricas impostas aos economistas, 

mas sem deixar de lado a funcionalidade prática da sua construção teórica no mundo concreto. 

Assim, se por um lado a consistência lógica dos argumentos e proposições técnicas dos 

economistas que o antecederam constitui aspecto relevante para a legitimidade academicista 

dos modelos propostos, por outro lado a clareza e a validade geral das premissas são aspectos 

fundamentais para o sustentamento de uma teoria e, assim, constituem compromisso de Keynes 

na apresentação de suas ideias.  

 Além do aspecto geral de suas ideias fundamentais, que diz respeito a aplicabilidade de 

sua teoria a quaisquer cenários econômicos referentes ao nível de emprego e produto, Keynes 

dedica-se, na enumeração feita por Dillard (1948), ao estudo do papel do dinheiro, da relação 

entre os juros e o dinheiro, do investimento e da incerteza acerca do futuro. É a partir destes 

temas e de insights no decorrer de sua obra que as considerações de Keynes sobre o caráter 

particular da atuação estatal em relação às políticas de pleno emprego e suas práticas de 

financiamento podem ser entendidas sob um ângulo das características do mundo concreto.20 

1.2.1.1 – Políticas de pleno emprego 

Na estrutura analítica keynesiana a instabilidade do sistema econômico e o desemprego 

são as normas.21 Não há na realidade do capitalismo forças automáticas que conduzem, de 

forma constante, ao pleno emprego do trabalho e de outros fatores de produção, uma vez que 

os elementos substanciais para o alcance de tal resultado, a saber, os níveis agregados de 

consumo e investimento, estão sujeitos a condições não permanentes.22 Nas palavras de Keynes, 

o pleno emprego não se constitui conjuntura econômica regular: 

“Na verdade, ele [o sistema econômico] parece apto a permanecer em 

condições crônicas de atividade subnormal durante um tempo 

considerável sem tendência marcada para a recuperação ou o colapso 

completo. Ademais, a evidência prova que o pleno emprego, ou mesmo 

o aproximadamente pleno, é uma situação tão rara quanto efêmera. As 

flutuações [econômicas] podem começar de repente, mas parecem 

atenuar-se antes de chegar a grandes extremos, e o nosso destino é a 

situação intermediária, não propriamente desesperada e tampouco 

satisfatória.” (KEYNES, 1936 [1996], p. 223) 

 
20 Muito embora muitos autores afirmem que Keynes não teria construído uma teoria de crescimento econômico. 

Isso porque suas análises seriam circunscritas ao curto prazo. Carvalho (1990), no entanto, argumenta o contrário. 

Sobre isso, ver Carvalho, F. C. Keynes and the long period. Cambridge Journal of Economics, 1990. 
21 Cf. Chick (1992) 
22 Na interpretação de Keynes, o axioma de mundo econômico ergódico é rejeitado.  
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Convém ressaltar, de início, que a característica do sistema econômico de produzir 

quantidades globais de investimento e produto em níveis inferiores aos que seriam necessários 

para a incorporação de todos os trabalhadores nos processos produtivos constitui, como já havia 

sido demonstrado por Marx, uma manifestação característica e aparente da estrutura do 

capitalismo. O desemprego e até mesmo a flutuação do seu nível não representam aspectos 

periódicos do sistema econômico e não se constituem, nessa perspectiva, em manifestações dos 

ciclos econômicos do sistema capitalista.  

Keynes constrói a sua teoria do emprego ressaltando a persistência do desemprego 

involuntário com base no princípio da demanda efetiva, segundo o qual “[...] tanto para cada 

firma individual quanto para a indústria em conjunto, o volume do emprego depende do nível 

de receita que os empresários esperam receber da correspondente produção.” (KEYNES, 1936 

[1996], p. 60). O nível de emprego é relacionado positivamente ao nível de gastos agregados 

esperados e, semelhantemente, às expectativas de rendimentos esperados pelos empresários, de 

forma que as expectativas de vendas e receita dos empresários, supondo salários dados, devem 

ser ampliadas para que haja um acréscimo no custo do emprego, referente à contratação de mais 

trabalhadores. 

O montante de gastos de uma economia que determina a demanda efetiva diz respeito 

às decisões individuais de gastos em consumo e investimento, de forma que a demanda 

agregada prevista ex-ante e a produção decidida e ofertada pelo conjunto dos empresários de 

uma economia sejam equiparadas. Fica claro, pela explicitação de Keynes, a relevância do 

investimento enquanto ferramenta chave em relação à promoção do emprego e da renda 

agregada, embora nem toda geração de renda determine o seu retorno ao lugar de origem e, 

muitas vezes, a demanda agregada ex-post seja inferior à esperada pelos empresários. Por essa 

ideia, depreende-se naturalmente que a irregularidade do circuito produto, renda e desembolsos 

representa um limite à expansão do emprego até o seu nível máximo, muito em função de as 

decisões agregadas de procura não corresponderem necessariamente ao nível de rendimentos 

esperados pelos empresários que incentivam a contratação máxima de trabalhadores. 

Embora a oferta agregada exerça, por intermédio da decisão do investimento, efeitos 

sobre o emprego e o nível agregado de renda, a imprecisão da associação entre produto, renda 

e desembolsos é um resultado comum em uma economia monetária de produção como a 

formulada a partir da “interpretação de mundo” de Keynes. Embora não tenha definido o 

conceito de economia monetária, ele esclarece que, nela, a moeda desempenha papel essencial 
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na tomada de decisões e nas determinações macroeconômicas, seja no curto prazo, pela 

alocação da renda entre poupança e consumo, ou no longo prazo, pela apreciação do dinheiro 

enquanto um ativo econômico (Keynes, 1973, pp. 408-409). Pelas mais diversas razões 

subjetivas, entre as quais destaca-se a formação de expectativas acerca do longo prazo, os 

indivíduos podem preferir guardar moeda sob a forma de, simplesmente, moeda, sem que ela 

se transforme em mercadorias ou bens de investimento. 

O sentido da preferência individual por manter a renda recebida na forma de moeda, ao 

invés de destiná-la a outras aplicações é, conforme exposto por Carvalho (1997, p. 35), um 

comportamento defensivo em relação às incertezas da vida econômica. Assim, entre todas as 

outras possibilidades de transformação e uso da moeda, a sua manutenção fora dos circuitos 

monetários/econômicos é uma decisão fundamentada no desejo de dispor de uma forma de 

riqueza líquida e protegida. A decisão que resulta em um aumento da poupança individual e 

uma redução da demanda por commodities, bem como aquela que diz respeito ao tamanho das 

operações produtivas, provocam alterações e quebras no ritmo e na magnitude do 

desenvolvimento da dinâmica acumulativa da economia, com repercussões negativas sobre o 

nível de emprego.23 

Na ausência de um mecanismo que assegure um nível de procura agregada 

suficientemente grande para a utilização integral dos recursos econômicos e das unidades de 

trabalho em uma economia, tal qual o exibido pela lei de Say, a atividade econômica estará em 

um ponto inferior ao potencial produtivo e a política econômica desponta como resposta ou 

solução para a minimização das instabilidades que recorrentemente permeiam as economias 

monetárias. Se o ponto de partida na análise desenvolvida por Keynes é a teoria da demanda 

efetiva, na qual o produto e o emprego são liderados pelo nível de demanda agregada, e se são 

as expectativas dos empresários sobre seus rendimentos que definem em grande parte o nível e 

a direção de movimento da sociedade, a gestão da demanda agregada pode ser distinguida como 

fundamental para alterações no nível de emprego:  

Parece ser consensual hoje que a manutenção de um nível satisfatório 

de emprego depende de manter o gasto total (consumo mais 

investimento) no valor ideal, ou seja, aquele que gera um volume de 

renda correspondente ao que é ganho por todas as seções da 

 
23 Nesse sentido, há uma incompatibilidade entre a interação de todos os tomadores de decisão, sejam eles 

consumidores ou produtores, a respeito da alocação da renda que dificulta o alcance do equilíbrio de pleno emprego 

e plena utilização dos recursos produtivos e que provoca flutuações no sistema econômico. Como já havia 

assinalado Marx, o equilíbrio de mercado entre as funções de demanda e oferta agregada constitui uma pequena 

possibilidade frente a diversos cenários possíveis.  
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comunidade quando o emprego está no nível desejado. (KEYNES, 

1980, p. 320-321, tradução minha)24 

A administração do nível de dispêndio agregado corresponde ao elemento de habilitação 

essencial do Estado, muito em razão da capacidade da política econômica de coordenar muitos 

dos incentivos à demanda agregada.25 Conforme Carvalho (1997), as ideias atribuídas a Keynes 

referentes à intervenção estatal na esfera econômica foram pouco anunciadas pelo autor e 

grande parte do que se sabe sobre a relevância das políticas governamentais no controle das 

variáveis que definem o funcionamento do circuito produto, renda e gasto – tais quais o estímulo 

ao consumo privado e a manutenção das taxas de lucro – se deve a interpretações múltiplas e a 

leituras complementares de sua obra que foi construída nas fronteiras da Grande Depressão em 

1929 e do período entreguerras.  

É na TG, no entanto, que o principal oferecimento de Keynes a respeito da ação pública 

está centrado. No capítulo 24 o autor ressalta que, além dos consumidores individuais, o Estado 

é um dos agentes responsáveis pela ampliação do consumo agregado, o que expande a 

concepção clássica do Estado sob a forma de agente supervisor e regulamentário. Não apenas 

um agente de consumo, é dever político que o Estado atue de forma a orientar os interesses 

individuais em relação ao consumo e o impulso privado ao investimento até o nível considerado 

ótimo socialmente, isto é, o nível de pleno emprego do trabalho.26 Arestis, Ferrari Filho e Terra 

(2018) apresentam uma interpretação para uma política keynesiana orientada ao encorajamento 

da demanda agregada, com repercussões positivas sobre as vontades da iniciativa privada: 

Em um mundo incerto, no qual os empresários arriscam seu poder de 

comando sobre a riqueza social, tentando obter mais no futuro e, com 

isso, criam empregos, renda e riqueza, a política econômica é a 

principal fonte de solidez que a empresa privada tem para apoiar suas 

expectativas e investimentos. Nesse sentido, políticas 

macroeconômicas – nas quais entendemos políticas fiscais, monetárias 

e cambiais – em um contexto de coordenação entre elas, são capazes de 

afetar a demanda efetiva, além de criar um bom ambiente institucional, 

essencial para manter as expectativas dos empresários confiantes e 

 
24 “It seems to be agreed to-day that maintenance of a satisfactory level of employment depends on keeping total 

expenditure (consumption plus investment) at the optimum figure, namely that which generates a volume of 

incomes corresponding to what is earned by all sections of the community when employment is at desired level.” 
25 A possibilidade de atuação do Estado em função das diversas falhas apresentadas pelo sistema econômico não 

é justificativa suficiente para que o Estado realize funções corretivas. De acordo com Carvalho (1997, p. 39), o 

posicionamento do Estado em relação ao sistema econômico através de políticas econômicas decorre da 

possibilidade das políticas governamentais em lidar com as manifestações capitalistas de forma mais competente. 
26 Ainda que a política econômica seja um importante mecanismo na busca pelo pleno emprego do trabalho, é 

importante perceber que, para Keynes, há uma impossibilidade real de se alcançar o ponto de equilíbrio de pleno 

emprego. 



33 
 

 
 

estimular seus espíritos animais. (ARESTIS, FERRARI FILHO e 

TERRA, 2018, p. 2, tradução minha)27 

A política econômica defendida por Keynes consiste na combinação das práticas fiscal 

e monetária (e, possivelmente, cambial), mas, como afirma Dillard (1948, p. 95), “Keynes 

considerava a política fiscal (isto é, o gasto, a taxação e o empréstimo estatais) como a arma 

mais importante contra o desemprego”. A relevância da política monetária é destacada em 

relação à coordenação das taxas de juros que alteraria o custo do financiamento do investimento 

produtivo e a propensão a consumir, mas seriam as decisões de gastos, a tributação progressiva 

e a transferência de renda para faixas de renda mais pobres que teriam, a partir do efeito 

distributivo dos rendimentos na propensão a consumir, maior potencialidade estimuladora: 

O Estado deverá exercer uma influência orientadora sobre a propensão 

a consumir, em parte através de seu sistema de tributação, em parte por 

meio da fixação da taxa de juros e, em parte, talvez, recorrendo a outras 

medidas. Por outro lado, parece improvável que a influência da política 

bancária sobre a taxa de juros seja suficiente por si mesma para 

determinar um volume de investimento ótimo. [...] Não é a propriedade 

dos meios de produção que convém ao Estado assumir. Se o Estado for 

capaz de determinar o montante agregado dos recursos destinados a 

aumentar esses meios e a taxa básica de remuneração aos seus 

detentores, terá realizado o que lhe compete. (KEYNES, 1936 [1996], 

p. 345) 

O investimento público – não entendido na forma de investimento que compete com o 

setor privado na alocação e utilização dos recursos produtivos nacionais – seria a melhor 

ferramenta orientada pelo Estado para o aumento da demanda agregada, a utilização integral 

dos fatores de produção e do trabalho e, também, a redução do hiato do produto. A 

funcionalidade do gasto público denota a aplicação prática da teoria do multiplicador 

apresentada por Keynes. A ideia de que existe um efeito positivo no volume de emprego a partir 

de uma variação dos investimentos está fundamentada no juízo de que, para cada aumento no 

gasto autônomo de investimento – inclusive em relação ao realizado pelo setor privado –, a 

renda, a demanda agregada e a atividade econômica também sobem em determinado 

montante.28  

Nesse raciocínio, um elemento que distingue a intervenção pública da atuação 

empresarial é relacionado ao tamanho e alcance possibilitado pelas ações governamentais, que 

 
27 “In an uncertain world, in which entrepreneurs risk their power of command over social wealth trying to gain 

more of it in the future, and by means of that they create employment, income and wealth, economic policy is the 

main source of solidity that private enterprise has to support their expectations and investment. In this sense, 

macroeconomic policies – by which we mean fiscal, monetary and Exchange rate policies – in a context of 

coordination is capable of affecting effective demand, as well as building a good institutional environment, which 

is essential to keep the entrepreneurs’ expectations confident and stimulate their animal spirits.” 
28 Cf. Carvalho (2008). 
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podem ser desenhadas de forma a exercerem efeitos compensatórios em relação ao progresso 

do ambiente econômico.29 A gestão macroeconômica idealizada por Keynes é, segundo 

Carvalho (1997, p. 40), a que procura suprir as deficiências correntes relativas ao nível de 

atividade econômica para que, em um momento subsequente, pressupondo o restabelecimento 

das condições gerais para o funcionamento da economia, quais sejam, a redução da incerteza, 

o aumento da confiança e a maior predisposição privada ao risco, os agentes privados se 

ocupassem integralmente da alocação e utilização dos recursos produtivos disponíveis.30  

Outro diferencial em relação à atuação pública é apresentado por Dillard (1948, pp. 96-

98), que ressalta, em consonância com o exposto por Keynes no capítulo 24 da TG, que a 

atuação do Estado se faz necessária quando o prosseguimento habitual do sistema econômico, 

embora possa produzir altos níveis de lucros e rendimentos em relação às mais diversas 

operações e negócios, não corresponde necessariamente em bem-estar do conjunto da 

sociedade.31 O papel da política fiscal enquanto estratégia de relevância econômica e social 

mostra que, em uma economia monetária de produção, o fundamento da ação governamental 

não consiste, e não poderia consistir, na busca por benefícios como é o caso da organização 

privada. 

1.2.1.2 – A questão fiscal 

Keynes assinala, nos registros contados no volume XXVII do The Collected Writings of 

John Maynard Keynes (1980), que o financiamento das políticas macroeconômicas seria 

possibilitado pela constituição de dois orçamentos: um de gastos correntes, referente à 

 
29 A ideia desse ponto é que, se a ação pública segue os movimentos e os rumos estabelecidos pelo setor privado, 

até mesmo quando este adota uma estratégia recessiva em função de uma deficiência de demanda efetiva, o acesso 

integral da população à renda nacional fica comprometido, assim como a utilização dos recursos que, por hora, 

encontram-se ociosos. Ademais, as implicações do contrabalanceamento, por parte do Estado, das flutuações da 

economia mercantil, são primariamente positivas, em que se destaca o fato de terem custos reais aproximadamente 

nulos. Para mais detalhes, ver Dillard (1948). 
30 A despeito da possível redundância, os termos ‘incerteza, confiança e propensão ao risco’ foram utilizados 

conscientemente para demonstrar, mais uma vez, que a leitura sobre a realidade econômica, conforme esta foi 

apercebida por Keynes, atribui às expectativas dos empresários sobre a demanda agregada as decisões correntes 

de investimento que determinam o número de trabalhadores empregados. Isto é, embora Keynes tenha proposto 

uma teoria de crescimento liderado pela demanda, são as decisões referentes ao investimento que articulam a 

produção e emprego e que, por isso, as condições do ambiente econômico que promovem o investimento merecem 

ser orientadas pelo setor público. 
31 Keynes indica a transferência de renda como parte de um programa que objetiva não só a ampliação da demanda 

agregada, mas também o compartilhamento menos desigual da renda. Reforçando o princípio da demanda efetiva, 

pode-se dizer que o crescimento da renda nacional, por si só, não equivale ao aumento do emprego quando há 

crescimento desacertado da demanda agregada. O argumento de Keynes é que o crescimento concentrado da renda 

(e da demanda) resultaria em pressões inflacionárias sobre mercados específicos, sem correspondência ao aumento 

do número de trabalhadores contratados.  
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realização das funções costumeiras do governo, e um de gastos de capital, responsável pela 

sustentação da política fiscal e da preservação da demanda agregada.32 Nas palavras do próprio 

autor:  

Um orçamento de capital, no sentido em que eu o entendo, significa 

uma pesquisa e análise regulares da relação entre fontes de poupança e 

diferentes tipos de investimento, além de um balanço que mostra como 

eles foram trazidos à igualdade no ano passado, e um previsão do 

mesmo para o ano seguinte. (KEYNES, 1980, p. 368, tradução minha)33 

 O orçamento de capital seria uma discriminação de todas as despesas realizadas e fontes 

de receitas e compromissos assumidos pelo Estado para a manutenção da estabilidade do 

sistema econômico. Nesse sentido, um investimento produtivo a cargo de órgãos do governo 

deveria ser registrado de modo a traduzir contabilmente as intenções públicas em relação ao 

controle necessário do nível de emprego, renda e demanda que fundamentaram a decisão de 

realizá-lo. Acerca disso, Keynes acrescenta: 

Esse orçamento daria uma oportunidade anual para examinar se o 

estado de demanda durante o ano seguinte parecia adequado para 

manter o emprego e a renda nacional no nível desejado e para o governo 

explicar que medidas planejou para remediar um desequilíbrio em 

potencial em qualquer direção. (KEYNES, 1980, p. 368-369, tradução 

minha)34 

Embora Keynes tenha defendido a consecução persistente de resultados superavitários 

ou, no limite, equilibrados na gestão do orçamento corrente, a mesma preocupação não foi 

demonstrada em relação ao orçamento de capital, cujo quociente deveria acompanhar as 

variações das projeções de demanda agregada. Todavia, ainda que os déficits circunstanciais 

nas operações de capital não sejam interpretados como um transtorno, os resultados positivos 

do orçamento corrente teriam como destinação específica a realização de um contrapeso em 

relação aos resultados negativos do orçamento de capital, de modo que a integralidade das 

finanças públicas encontrassem o equilíbrio sem que fontes adicionais de financiamento fossem 

usadas.  

Disso decorrem dois encadeamentos no argumento de Keynes. Em primeiro lugar, 

conforme Arestis et al. (2018), o déficit no orçamento de capital seria incorrido para a realização 

 
32 Embora, para Keynes (1980, p. 225) os gastos correntes também sejam relevantes para a manutenção do nível 

de demanda efetiva e consequente estabilização dos ciclos econômicos.  
33 “A capital budget, in the sense in which I understand it, means a regular survey and analysis of the relationship 

between sources of savings and different types of investment and a balance sheet showing how they have been 

brought into equality for the past year, and a forecast of the same for the year to come.” 
34 “It would give an annual opportunity for examining whether the state of demand during the ensuing year looked 

like being adequate to maintain employment and national income at the desired level and for the government to 

explain what steps it had in view to remedy a prospective disequilibrium in either direction.” 
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de projetos de investimentos produtivos que, no longo prazo, trariam retornos econômicos ao 

Estado. Isso significa dizer que, por um lado, a ação deficitária do Estado seria realizada 

pressupondo a necessidade de o setor público promover as condições para a atuação das 

organizações privadas, com consequente dinamização da atividade econômica; por outro lado, 

o aumento do emprego e do crescimento econômico resultado desse processo traria de volta 

receitas ao Estado, de modo que os resultados das operações de capital se tornassem 

superavitários. É nesse sentido que Keynes (1980, p. 319-320) assinala que os gastos de capital 

reembolsam, no longo prazo, a si mesmos. 

Em segundo lugar, conforme Ferrari Filho e Terra (2011, p. 288), “de forma bastante 

diversa do que o analista desavisado tem em mente, a política de gasto público keynesiana tem 

como cerne o equilíbrio do orçamento em geral [no longo prazo], ainda que no curto prazo isso 

possa ser alcançado via superávit no orçamento corrente e déficit no orçamento de capital.”35 

Isto posto, a resposta de Keynes sobre o resultado das operações do Estado não pode ser 

qualificada apenas em relação à possibilidade e à positividade de ocorrências casuais de déficits 

fiscais; na verdade, Keynes insiste que as políticas do Estado devem seguir fundamentos 

precisos e cuidadosos em relação à sinalização pretendida ao mercado. O que o autor não faz, 

definitivamente, é particularizar utopicamente com rigidez as práticas do governo, de forma 

que elas impeçam qualquer tipo de política econômica contracíclica. Realmente, Keynes afirma 

que a política “[...] de tentar equilibrar o orçamento por imposições, restrições e precauções 

certamente falhará, porque deve ter o efeito de diminuir o poder de compra nacional e, portanto, 

a renda nacional.” 36 (KEYNES, 1933, p. 349) 

Não há dúvida de que a idealização do orçamento equilibrado representa, para Keynes, 

um problema de natureza prática, visto que o Estado deve recorrer ao déficit fiscal e a formas 

alternativas de financiamento – que não os superávits no orçamento corrente – para estabilizar, 

a partir das devidas políticas macroeconômicas, o nível de demanda efetiva e os ciclos 

econômicos. Esse esquema sinaliza que, muitas vezes, especialmente em situações de alto nível 

de desemprego, o setor público necessitará lançar mão da dívida pública, ou até mesmo da 

emissão monetária, enquanto mecanismos financiadores das políticas econômicas. No caso de 

gastos públicos financiados por meio de empréstimos junto ao setor privado, o efeito 

 
35 A leitura equivocada das proposições de Keynes fez com que, na interpretação de James Buchanan (1977 

[2000]), o impacto delas na ideia dos economistas foi o da expansão indefinida do tamanho do Estado e dos 

desequilíbrios fiscais. No entanto, esta parece ser a leitura do próprio Buchanan. 
36 “policy of endeavouring to balance the budget by impositions, restrictions, and precautions will surely fail, 

because it must have the effect of diminishing the national spending power, and hence the national income.” 
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superavitário de longo prazo no orçamento do governo e a redução da dívida pública também 

ocorreriam, uma vez que, conforme exposto anteriormente, os investimentos produtivos 

poderiam redundar em vantagens econômicas e financeiras no futuro. 

No entanto, para Keynes, a utilização da dívida pública para financiar a expansão de 

investimentos públicos deveria ocorrer apenas sob condições especificas. Como Ferrari Filho e 

Terra (2011, p. 287-288) realçam, o Estado deveria tentar usar o superávit no orçamento 

corrente para o pagamento dos saldos deficitários de capital na tentativa de evitar problemas 

como: i) a criação de dívidas de ‘peso morto’, um tipo de financiamento que não cria as 

condições necessárias para a sua liquidação; ii) a pressão sobre a taxa de juros, em função da 

demanda por recursos do setor privado pelo setor público; iii) o risco de o Estado ficar 

dependente de nova criação de dívida para pagar a velha, a depender do crescimento do 

endividamento e do perfil deste, em comparação ao crescimento econômico. 

Na ausência das condições que impõem preocupações sobre o aumento da dívida, como 

a realização de investimentos ‘produtivos’ ou ‘improdutivos’, o patamar atual da dívida e a 

oferta de recursos disponíveis no setor privado para financiá-la, especialmente no bancário, a 

emissão de papeis públicos constitui-se em uma possibilidade. Além disso, como ressalta 

Carvalho (2008, p. 18), o lançamento de dívida em um período de deficiência de demanda 

efetiva seria, em comparação com a elevação nos impostos correntes, a ferramenta mais eficaz 

em relação à maximização do impacto da política fiscal na renda, visto que o aumento da 

tributação poderia reduzir a potência desta política e a venda de títulos estaria apenas manejando 

parte da poupança privada que, por hora, encontra-se disponível no mercado monetário.37  

Esse último argumento referente à alocação da poupança também é utilizado por 

Aspromourgos (2018, p. 6) para demonstrar porque, para Keynes, não é legítima a interpretação 

convencional de que existem pressões sobre as taxas de juros de longo prazo decorrentes de 

gastos públicos financiados por dívida. A princípio simples, a reflexão de Keynes apresentada 

por Aspromourgos é que a dívida pública é emitida após a realização dos gastos e consequente 

aumento da poupança agregada; desse modo, já que o aumento da renda (e da poupança) seria 

determinado a partir do investimento público inicial – de acordo a teoria do multiplicador 

keynesiano –, o nível privado de poupança não se constituiria um empecilho ao crescimento 

 
37 Esse argumento keynesiano pode ser lido como uma construção precisamente oponente ao teorema da 

equivalência ricardiana. Isso não apenas em relação à ferramenta preferível para financiar o déficit, mas, também, 

em relação ao impacto da dívida pública na renda agregada. 
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com custos menores da dívida pública. Nessa lógica, conforme Cesaratto (2016, p. 44), a receita 

recebida pelo Estado com a venda de títulos públicos é consequência dos investimentos iniciais, 

e não o contrário.   

Para Keynes, os efeitos da emissão de dívida pública sobre as taxas de juros de longo 

prazo são determinados por razões psicológicas, como a falsa consciência acerca do nível futuro 

das taxas de juros e a preferência por liquidez dos demandantes de ativos.38 Mais uma vez, a 

validade das políticas econômicas de pleno emprego depende fortemente do controle 

cuidadoso, por parte do Estado, das condições que determinam a formação de expectativas dos 

agentes privados e, no sentido exposto, uma política fiscal ativa seria aquela em que o setor 

público promovesse sinalizações acerca dos níveis futuros das taxa de juros, estimulando a 

demanda adicional corrente dos títulos públicos por parte dos poupadores.39 

 Em virtude do que foi exposto até aqui, pode-se ver irrefutavelmente a importância da 

política macroeconômica de Estado na teoria da dinâmica capitalista proposta por Keynes. Nela, 

mesmo que o autor tenha idealizado formas de ação pública sobre as expectativas dos 

empresários não interligadas ao gasto público, a política orçamentaria aparece como uma das 

principais formas de atuação do Estado, dado o substancial impacto dos gastos do governo sobre 

a renda. Assim, entre os campos da idealização e da realidade Keynes reconheceu um grande 

espaço vazio e, mesmo que o autor jamais tenha se colocado na posição de defensor de 

resultados fiscais deficitários, o seu conhecimento sobre a macroeconomia de sua época o fez 

reconhecer que a ocorrência de déficits e o crescimento da dívida pública seriam, muitas vezes, 

inevitáveis.  

1.2.2 – Lerner 

 Desde a década de 1930, Abba P. Lerner manifestou competência no tratamento de 

matérias que muito interessavam aos teóricos da ciência econômica. Ainda que sua trajetória 

acadêmica tenha sido iniciada pelo estudo de temas comuns da microeconomia, Lerner dedicou 

reservada atenção aos debates macroeconômicos de sua época, especialmente aqueles tratados 

 
38 Aspromourgos (2018) reafirma diversas vezes que a disposição do setor privado em demandar papeis do governo 

se constitui um limite real para a expansão da dívida pública e que a autoridade monetária não é capaz de controlar 

o nível da taxa de juros. No entanto, é importante perceber que a proposição de Keynes é que, por fatores 

subjetivos, o nível da taxa de juros exigido pelos demandantes de títulos pode aumentar, e não que a demanda 

adicional por títulos cessaria de existir. Além disso, conforme o Capítulo 15 da TG, as taxas de juros de curto e 

longo prazo podem ser controladas, a primeira diretamente pela autoridade monetária e a segunda pela influência 

da ação pública na formação de expectativas do mercado sobre o rumo da política monetária. 
39 Cf. Carvalho (2008) 
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veementemente em face da depressão econômica e das proposições paradigmáticas de Keynes 

acerca dos condicionantes da atividade econômica e do pleno emprego do trabalho. Dentro 

desses debates, o ponto de vista lerniano foi certamente uma expressão de consideração pelo 

trabalho de Keynes e, ao mesmo tempo, uma construção autêntica em relação às suas 

orientações normativas. 

 O trabalho de Lerner pode ser lido como um prosseguimento ao de Keynes porque 

sustenta o princípio da demanda efetiva enquanto entendimento sobre o funcionamento de uma 

economia de mercado e destaca a persistência do desemprego involuntário, bem como a 

necessidade de ação balizadora do Estado, como aspectos característicos da sociedade moderna. 

Embora recuperadas essas interpretações, a obra de Lerner compreende uma abordagem 

diferenciada sobre os principais mecanismos que permitiriam o enfrentamento adequado do 

desemprego e, por isso, pode ser entendida como uma avançada contribuição na leitura pós-

keynesiana acerca do sistema de produção e do crescimento econômico. 

1.2.2.1 – Políticas de pleno emprego 

 Em Economics of Employment, de 1951, Lerner inicia a sua construção a partir da 

ratificação da visão keynesiana acerca da inexistência de forças econômicas automáticas que 

promoveriam a utilização integral de todos os fatores de produção. Em outras palavras, esse 

entendimento particular do capitalismo corresponde à afirmativa de que, nesse sistema, a 

atividade econômica é por diversas vezes empreendida abaixo do potencial no qual ela estaria 

ocasionando um nível de produto suficientemente grande que tornasse necessário o emprego 

do conjunto de trabalhadores disponíveis.  

 Naturalmente, um nível de produto suficientemente grande seria determinado pelo nível 

de procura também suficientemente grande. Na lógica do crescimento econômico liderado pela 

demanda, o investimento, o emprego e a oferta agregada são determinados pela quantidade na 

qual os consumidores desejam adquirir bens e serviços; assim, qualquer variação no nível de 

renda agregada tem como fonte de explicação a flutuação do investimento motivada pelas 

expectativas sobre o volume de gastos da população. O mecanismo de acumulação é entendido, 

portanto, como sendo iniciado a partir dos gastos, com impacto no nível de emprego e renda 

agregada e, subsequentemente, nas próximas decisões de gastos.  

Relativamente próximo da teoria de Keynes, Lerner concebe a moeda como a figura 

responsável por provocar descontinuações nos ciclos expansivos. Quando percebida como um 
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ativo que torna possível a manutenção intertemporal da renda, a moeda pode ser acumulada 

mesmo que ao lado de outras possibilidades de alocação.40 Como consequência de uma variação 

do estoque de moeda, o encadeamento que se estabelece pela decisão de investimento, apesar 

de promover a expansão da poupança agregada, nem sempre se desdobra na concretização das 

expectativas que motivaram as decisões tomadas no início dos processos produtivos. Assim, 

dada a relevância das decisões de gasto na trajetória econômica, o governo pode controlar o 

nível agregado de consumo e investimento influenciando a decisão privada de gastos através 

da manipulação da carga de impostos e assumindo a posição de agente consumidor/investidor 

principal na ausência de agentes privados que desempenhem esta função: 

O governo deve manter sempre um nível razoável de gastos agregados 

na economia. Se não houver gastos suficientes, de modo que há 

desemprego excessivo, o governo deve aumentar os gastos agregados 

diminuindo impostos ou aumentando suas próprias despesas ou ambas 

as maneiras. (LERNER, 1951, p. 8, tradução minha)41 

Pressupõe-se que uma elevação no volume de moeda em circulação a partir da 

ampliação do dispêndio governamental ou da redução da carga tributária, todo o mais constante, 

deva alavancar os gastos privados em consumo e investimento de acordo com a necessidade 

imposta pelos ciclos econômicos. Isto é, a depender do estado da produção e do sistema de 

preços, a redução do estoque de moeda e a redução da demanda pode ser a política adequada. 

No sentido exposto, a inflação constitui importante objeto de análise na construção lerniana, 

visto que o autor recorrentemente demonstra a sua inquietude quanto as políticas 

governamentais necessárias para evitar elevações no nível de preços ou para reduzi-los ao 

patamar desejado socialmente. 

Não obstante, sendo o primeiro cenário o mais provável de ser verificado nas economias 

concretas de acordo com as ideias de Lerner, elevações na base monetária por parte do governo, 

por si só, não correspondem em mudanças significativas no andamento da atividade econômica; 

o foco do autor é a capacidade da ação estatal em promover estímulos às decisões privadas de 

uso efetivo da renda ampliada, o que exerceria efeitos positivos sobre o nível de emprego, sem 

que fossem geradas pressões demasiadas sobre a demanda de pleno emprego e, 

consequentemente, sobre o sistema de preços. 

 
40 Mas ainda que Lerner (1961, p. 9) reconheça que a insuficiência do estoque de moeda em circulação apresenta-

se como um impedimento ao progresso da atividade econômica, pouco destaque é dado a incerteza e à teoria da 

preferência pela liquidez de Keynes enquanto fenômeno da realidade e forma de contenção das decisões privadas 

de gasto em consumo e investimento (Carvalho, 2018, p. 747). 
41 “The government shall mantain at all times a reasonable level of total spending in the economy. If there is not 

enough spending, so that there is excessive unemployment, the government shall increase total spending by 

lowering taxes or by increasing his own expenditures or both.” 
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Para Lerner, uma vez definida a essencialidade do investimento para o crescimento do 

número de empregos, os fundamentos para a sua realização tornam-se variáveis relevantes de 

comando governamental. Nesse particular, o governo deve buscar o controle adequado do nível 

de demanda que faz parte da formação das esperanças privadas acerca dos seus rendimentos e 

do custo para a realização dos investimentos. Essa ideia aparece em consonância com a teoria 

de investimento de Keynes em que a interação entre a eficiência marginal do capital e a taxa de 

juros define o nível do investimento, muito embora, conforme Carvalho (2018, p. 747), Lerner 

destaque a taxa de juros como o verdadeiro determinante do investimento. 

Lerner visualiza a taxa de juros enquanto determinada pela demanda e oferta de moeda, 

mas não percebe com simplicidade o seu controle por parte do Estado, visto que a definição do 

nível demandado de moeda depende de fatores institucionais e psicológicos, isto é, subjetivos. 

Isto posto, além das práticas de manejamento do orçamento público destacadas para o ajuste do 

estoque de moeda de pleno emprego, a administração do nível da taxa de juros pela política 

monetária consiste em complemento de política econômica no sentido proposto por Lerner 

acerca da promoção do investimento privado. 

Essas duas políticas econômicas se configurariam conforme à necessidade de o setor 

público realizar ações que estruturassem de forma padronizada a trajetória econômica, seja 

aumentando a sua responsabilidade em relação aos gastos agregados e buscando a redução da 

taxa de juros em determinados períodos ou realizando ações contrárias em fases de demanda 

exacerbada. Entende-se, nesse caso, que a política econômica da forma como foi concebida por 

Lerner constitui plano de ação anticíclica no sentido Keynesiano, mas não apenas isto; a política 

econômica é, conforme explicitado em Economics of Control (1944), importante tanto em 

relação ao preenchimento das lacunas geradas pelo setor privado em períodos de depressão 

quanto em relação à manutenção e controle constante das condições econômicas de interesse 

social. 

Enquanto elaboração teórica não muito fundamentada na viabilidade política,42 a 

proposição de Lerner entrega à ação do Estado a busca pelo equilíbrio do sistema econômico, 

em que se destaca a eliminação perdurável do desemprego e do viés inflacionário – um dilema 

apresentado pela curva de Phillips. Isso só seria possível, no entanto, caso as práticas do Estado 

não se fundamentassem no que poderia ser realizado levando em consideração as receitas 

 
42 Cf. Colander (1984) 
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correntes do Estado, mas, sim, no que deveria ser feito, pressupondo a existência de impactos 

agregados positivos da ação estatal, para promover a economia ao estado de prosperidade. A 

essa ideia Lerner atribuiu o nome de finanças funcionais: 

A idéia central é que a política fiscal do governo, a tributação, 

empréstimo e o pagamento de empréstimos e retirada de dinheiro sejam 

realizados apenas com os resultados dessas ações na economia que 

estabeleceu a doutrina tradicional sobre o que é válido ou não. [...] O 

princípio de julgar as medidas fiscais pela maneira como elas 

funcionam ou funcionam na economia, podemos chamar de Finanças 

Funcionais. (LERNER, 1943, p. 39, tradução minha)43 

Conforme apresentado pelo autor em Functional Finance and the Federal Debt (1943), 

as finanças funcionais são uma forma alternativa – e inovadora – de compreensão das práticas 

fiscais do Estado, isso porque Lerner apresenta uma interpretação sobre as finanças do governo 

totalmente desalinhada da doutrina das finanças saudáveis, segundo a qual a perseguição 

constante do equilíbrio orçamentário constitui o paradigma ideal para as decisões referentes à 

política fiscal. Os princípios propostos pelas finanças saudáveis, em que se destaca o gasto 

público financiado exclusivamente por intermédio da receita tributária, de forma que o déficit 

fiscal e o crescimento da dívida pública não sejam verificados, podem ser entendidos como 

inteiramente discordantes ao entendimento de Lerner acerca da forma correta de lidar com as 

finanças públicas. 

1.2.2.2 – A questão fiscal 

Conforme exposto anteriormente, o objetivo primário da teoria da ação estatal de Lerner 

é a busca pelo pleno emprego e da estabilidade dos preços, que constitui possibilidade política 

através dos arranjos públicos relacionados ao volume de gastos e de tributação e da 

administração do nível da taxa de juros. Tanto o primeiro quanto o segundo contornos de 

política fiscal e monetária são maneiras de atuação pública interpretadas de modo um tanto 

peculiar por Lerner, dado que, para ele, essas políticas não enfrentam nenhuma delimitação 

orçamentária. 

Lerner constrói a sua teoria fiscal com base na Teoria Estatal (ou Cartalista) da Moeda, 

concebida por Georg Knapp em 1905, na qual a moeda pode ser emitida de forma deliberada 

 
43 The central idea is that government fiscal policy, taxing, its borrowing and repayment of loans, its and its 

withdrawal of money, shall all be undertaken only to the results of these actions on the economy established 

traditional doctrine about what is sound or unsound. This principle of judging only by effects has been applied in 

many other fields of human activity, where it is known as the method of science as opposed to scholasticism. The 

principle of judging fiscal measures by the way they work or function in the economy we may call Functional 

Finance. 
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pelos poderes do Estado, pois é ele que estabelece a aceitação social de sua moeda oficial.44 A 

partir dessa ideia Lerner entende que o desemprego é um problema passível de solução e que 

para reduzi-lo basta que o Estado gaste emitindo o montante de moeda necessário para que haja 

uma recuperação do investimento privado e a utilização plena dos recursos produtivos. Assim, 

em um período de depressão, o Estado pode emitir moeda ostensivamente até que o seu estoque 

em circulação aumente e, em função dos efeitos disso no nível de demanda, o desemprego 

desapareça.  

Há, é claro, uma preocupação explícita com a inflação, visto que Lerner procura 

esclarecer que a busca pela estabilização dos preços constitui tarefa governamental de suma 

importância. Sobre isso, Lerner define a tributação enquanto forma de controle da quantidade 

de moeda em posse da população e, ademais, quando Lerner sugere a emissão de moeda 

enquanto o verdadeiro método de financiamento dos gastos públicos, ele não fala de uma 

emissão indefinida, de modo que o nível de procura agregada cresça além do nível de equilíbrio 

de pleno emprego. O governo iria recorrer à emissão de moeda apenas na quantidade essencial 

para a elevação do nível de demanda efetiva até o ponto de pleno emprego. 

Quanto a taxa de juros, por sua vez, o instrumento de arbítrio público para a sua 

administração é a dívida pública. Diferentemente de Keynes, que concebe o endividamento 

enquanto forma básica de financiamento dos gastos públicos, Lerner entende que é através da 

compra e venda de papeis públicos e pelo derivado controle da liquidez do sistema econômico 

que a taxa de juros pode subir ou cair, de forma a influenciar variações no volume de 

investimentos. Isso significa que um empréstimo do governo junto ao setor privado é 

deliberadamente realizado para controlar o nível de investimento de pleno emprego que não 

traga pressões inflacionárias. Lerner (1951, pp. 8-9) conclui: 

A segunda lei das Finanças Funcionais é que o governo deve pegar 

dinheiro emprestado apenas se for desejável que o público tenha menos 

dinheiro e mais títulos do governo, pois esses são os efeitos dos 

empréstimos do governo. Isso pode ser desejável se, caso não seja feito, 

a taxa de juros seja reduzida demais (por tentativas dos emprestadores 

de emprestar dinheiro) e induzindo muito investimento e trazendo 

inflação. (LERNER, 1943, p. 40, tradução minha)45 

 
44 Tema pormenorizado na subseção seguinte. 
45 “The second law of Functional Finance is that the government should take money only if it is desirable that the 

public should have less money and more government bonds, for these are the effects of government borrowing. 

This might be desirable if otherwise the rate of interest would be reduced too low (by attemps on the part of the 

holders of the cash to lend it out) and induce too much investment, thus bringing inflation.” 
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Não obstante, Lerner (1951, pp. 8-9) destaca ser comum que o crescimento dos gastos 

públicos financiados por emissão monetária implique indiretamente em crescimento do 

endividamento público e alteração na taxa de juros, visto que a elevação do estoque de moeda 

em circulação se desdobrará em aumento da demanda por ativos que tragam rendimentos, como 

é o caso dos títulos públicos. Nesse caso, dois movimentos distintos podem ser sinalizados em 

relação à determinação do nível da taxa de juros.  

Em primeiro lugar, o aumento da base monetária provocado pela expansão das despesas 

públicas causa uma redução na taxa de juros de curto prazo, o que não constitui, a princípio, 

uma questão relevante visto que o objetivo da emissão monetária é aumentar a taxa de gastos 

privados na economia. O segundo movimento em relação ao nível dos juros aparece justamente 

quando a taxa de dispêndio na economia cresce demasiadamente e começa a representar uma 

ameaça em relação à manutenção do nível de preços, representando uma queda na taxa real de 

juros. Conforme Lerner (1943, p. 40), a dívida pública deveria ser então acionada para reduzir 

a quantidade de moeda em circulação, de sorte que o patamar da taxa de juros seja mantido em 

nível ótimo. 

 Uma vez explicitado o entendimento de Lerner sobre o modus operandi das políticas 

macroeconômicas, em que a tributação não constitui método de financiamento do governo, o 

volume de moeda em circulação é variável de ajuste para a expansão dos gastos agregados e a 

variação na dívida pública é realizada com o objetivo de regular a taxa real de juros, é necessário 

entender em que medida Lerner trabalha a questão do equilíbrio de longo prazo das finanças 

públicas a partir da realização de tais políticas. 

 Está claro que o autor se preocupa com o resultado concreto das ações econômicas do 

Estado na sociedade e, assim, enquanto Keynes demonstra certa atenção aos resultados fiscais 

deficitários, Lerner não demonstra nenhuma inquietação relacionada à ocorrência de déficits. 

Além disso, Lerner não sustenta a tese de que, uma vez incorridos os déficits, a economia 

voltaria para a sua regularidade próspera. Isso porque, se a manutenção da estabilidade 

macroeconômica, com pleno emprego e sem viés inflacionário, seria suportada pela 

continuidade das ações do Estado, estas ações não necessariamente devem resultar em 

equilíbrio orçamentário em algum momento do tempo:  

“Uma fórmula similar, de certa forma, [...] foi desenvolvida [...] em 

termos de uma série de orçamentos cíclicos, de capital e outros 

orçamentos especiais que tiveram que ser equilibrados não anualmente, 

mas por períodos mais longos. [...] ela fracassa porque não há razão 

para supor que a política de gastos e tributação que mantém o emprego 
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pleno e evita a inflação deva necessariamente equilibrar o orçamento ao 

longo de uma década, mais do que durante um ano ou no final de cada 

quinzena.” (Lerner, 1943, p. 42, tradução minha)46 

Assim, embora Lerner dê indícios de que o crescimento da renda e da receita tributária, 

associados à diminuída necessidade dos gastos públicos, possam equilibrar o orçamento no 

longo prazo, os mecanismos apresentados através das finanças funcionais prescrevem um 

cenário de provável desequilíbrio fiscal. Realmente, conforme indicações das finanças 

funcionais, se for necessário a atuação deficitária permanente do Estado a fim de manter a 

demanda efetiva de pleno emprego, assim terá de ser, mesmo que a expansão da dívida pública 

seja verificada.47 Para Lerner (1943, p. 42), uma dívida crescente não representa um problema 

para a sociedade dado que ela pode sempre ser financiada por aqueles que estão dispostos a 

emprestar ao governo ou, caso os demandantes de títulos não desejem alocar suas riquezas em 

papéis públicos, a emissão monetária ou o aumento da tributação aparecem como opções 

alternativas para o pagamento da carga de juros ou do principal da dívida. 

Lerner parece sugerir que, quando o setor privado não transfere recursos para o setor 

público, este transfere recursos para a sociedade, de modo a condicionar um estado da produção 

e emprego que mantém crescente a renda do setor privado e a disposição em demandar títulos 

públicos ao longo do tempo, independentemente do nível em que se encontra a dívida. A chave, 

pois, é a existência de recursos no sistema econômico, estejam eles nas mãos do setor público 

ou privado. Por esse ângulo, se o estoque de dívida corresponde ao estoque de riqueza privada, 

é importante que a dívida pública seja colocada em posse de agentes econômicos do setor 

privado interno, pois é o ambiente interno que pode ser fomentado pela ação pública: 

A questão é tradicionalmente colocada em termos da carga de um 

projeto público financiado por dívida interna pelo setor privado; mas a 

proposição é bem independentemente de o projeto ser público ou 

privado, bem como de se a dívida é privada ou pública. A proposta é 

válida enquanto o projeto for financiado internamente, para que não 

haja pessoas de fora para assumir a carga atual fornecendo os recursos 

e devolvê-la no futuro, solicitando o retorno dos recursos. (LERNER, 

1961, p. 140, tradução minha)48 

 
46 “A formula similar in some ways [...] was developed [...] in terms of a series of cyclical, capital and other special 

budgets which had to be balanced not annually but over longer periods. [...] it fails because there is no reason for 

supposing that the spending and taxation policy which maintains full employment and prevents inflation must 

necessarily balance the budget over a decade any more than during a year or at the end of each fortnight.” 
47 No entanto, as finanças funcionais não apresentam uma defesa da realização de déficits. O que ela faz é, na 

verdade, colocar em primeiro lugar a busca do pleno emprego, o que poderia vir a acontecer a partir de um arranjo 

fiscal equilibrado, a depender do nível de despesas, tributação ou políticas de redistribuição (no formato proposto 

por Keynes). A promoção do pleno emprego com um arranjo equilibrado, no entanto, seria improvável. 
48 “The question is traditionally posed in terms of the burden of a public project financed by privately held internal 

debt; but the proposition is quite independent of whether the project is public or private as well as of whether the 

debt is private or public. The proposition holds as long as the project is financed internally, so that there are no 
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As ideias de Lerner são uma interpretação da política orçamentária com inspirações 

amplas, pretendendo chegar à construção de um aparelho estatal em constante defesa dos 

interesses privados. No entanto, seja por promover discursos à volta da amplificação do 

tamanho do Estado, pelo entendimento seguro acerca da irrelevância do desequilíbrio 

orçamentário ou por ser lido como um estudo da depressão, muito em função do entendimento 

equivocado das mensagens da Teoria Geral, as implicações políticas da teoria das finanças 

funcionais não ultrapassaram o campo acadêmico.  

1.2.3 – Teoria Monetária Moderna 

 O neo-chartalismo, proeminentemente conhecido como Teoria Monetária Moderna, 

constitui-se em uma abordagem teórica que discute sobre a operacionalidade da política 

macroeconômica governamental e é liderada por nomes de dentro e fora da esfera acadêmica, 

como Bill Mitchell e Randall Wray, dois professores universitários, e Warren Mosler, um 

empresário e investidor. A identidade deste corpo de pensamento está assentada em pontos de 

vista transformadores acerca do funcionamento de uma economia monetária formulados por 

proponentes como Georg Knapp, Abba Lerner, John M. Keynes e, também, Jan Kregel, Charles 

Goodhart e Hyman Minsky. 

Fundamentada em uma consciência contemporânea sobre as práticas dos sistemas 

monetários, a TMM pode ser entendida como uma progressão das teses heterodoxas que 

visaram rejeitar as doutrinas tradicionais acerca das delimitações orçamentárias que se 

traduziram, muitas vezes, em configurações reprimidas da ação econômica estatal. Como parte 

dessa progressão, é comum, também, que à TMM seja atribuída a representação de integrar o 

arcabouço teórico pós-keynesiano, muito embora este seja um tema tão debatido quanto, por 

enquanto, indeterminado.49  

Os trabalhos que criaram a base da TMM são o artigo Soft Currency Economics, escrito 

por Mosler em 1994; e o livro Understanding Modern Money: The Key to Full Employment 

and Price Stability, escrito por Wray em 1998. Nestes, os autores recuperam a abordagem da 

moeda estatal e apontam que, ao contrário da opinião popular – cumpre dizer, a visão do 

 
outsiders to take over the current burden by providing the resources and to hand back the burden in the future by 

asking for the return of the resources.” 
49 Os principais pontos que aproximam as abordagens pós-keynesiana e neocartalista são referentes à interpretação 

horizontalista da moeda e à determinação exógena da taxa de juros; no entanto, objeções são feitas por autores 

pós-keynesianos sobre as asserções radicais da TMM, tal qual a capacidade plena de o Estado garantir 

simultaneamente o pleno emprego do trabalho e o equilíbrio dos preços. Para mais detalhes, ver Lavoie (2013). 
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mainstream acadêmico e de grande parte da classe política e jornalística – os sistemas 

monetários modernos nos quais as moedas são fiduciárias não estão circunscritos em espaço 

rígido de ação econômica. Além destes materiais, um elemento responsável por grande parte 

do reconhecimento das proposições teóricas da TMM tem sido a divulgação de seu conteúdo 

através de sites não acadêmicos.50 

Alguns dos elementos que sustentam o corpo teórico da TMM são, de acordo com 

Lavoie (2013): i) a compreensão da moeda enquanto criatura do Estado, ii) o programa de 

garantia de emprego, sendo o Estado um empregador de última instância e iii) a relevância da 

política fiscal. Em geral, estes aspectos são interrelacionados e dizem respeito à descrição do 

sistema econômico na qual as possiblidades de execução de um complexo de políticas 

econômicas que promovam, de fato, o equilíbrio de pleno emprego, são grandes ou, melhor 

dizendo, ilimitadas, muito em função das possibilidades da política fiscal, relativamente à 

política monetária, para a determinação da dinâmica econômica.  

 Uma ideia fundamental para a compreensão teórica da TMM é a afirmativa que a receita 

de impostos não constitui mecanismo de financiamento das despesas públicas, visto que a 

emissão de moeda é uma prática regular para o cumprimento dos compromissos do governo. A 

ideia apresentada por Wray (1998) é que a institucionalidade das operações públicas modernas 

possui funcionamento reverso: a atuação do setor público prescinde dos recursos tributários 

procedentes do setor privado, dado que o governo emite moeda quando gasta; são os agentes 

privados, isso sim, que têm suas possibilidades de ação definidas pelo fornecimento antecedente 

dos recursos públicos. Em função disso, conforme Wray (1988), a emissão de moeda constitui 

peça essencial do modo de funcionamento da economia capitalista, visto que o Estado, por ser 

o emissor de sua moeda oficial, determina as condições nas quais ela será obtida pela população.  

Por essa perspectiva, que decorre diretamente da compreensão da moeda enquanto 

‘criatura do Estado’, consoante à teoria da moeda cartalista apresentada por Knapp em State 

Theory of Money (1924), a aceitabilidade social de papel-moeda enquanto forma de pagamento 

se deve ao fato de a moeda nacional ser, antes de qualquer coisa, uma moeda do Estado, isto é, 

instituída e exigida pelo Estado. Mais especificamente, nas palavras de Wray (1998, p. 18), “O 

 
50 Conforme Lavoie (2013), a existência de uma série de blogs não acadêmicos dedicados à exposição das ideias 

da TMM foi muito importante para o seu progresso enquanto pensamento alternativo, antes mesmo desta ‘escola’ 

se consolidar em um corpo teórico consistente. Há o blog https://www.nakedcapitalism.com/, em que constam 

interpretações críticas ao mainstream; o de Bill Mitchell, disponível em http://bilbo.economicoutlook.net/blog/; o 

de Warren Mosler, disponível em http://bilbo.economicoutlook.net/blog/; além destes, há um blog de economistas 

ligados à universidade de Missouri-Kansas City e ao Levy Institute, o http://neweconomicperspectives.org/. 

https://www.nakedcapitalism.com/
http://bilbo.economicoutlook.net/blog/
http://bilbo.economicoutlook.net/blog/
http://neweconomicperspectives.org/
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Estado define a moeda que ele aceita em seus guichês de pagamento de tributos”51. Essa 

proposição é compartilhada por Mosler (1994, p. 3), que ilustra esse argumento afirmando que 

desde o fim do padrão-ouro a moeda passou a ser aceita pelo público como meio de troca, a 

despeito de seu valor intrínseco quase nulo, porque o Estado determinou a sua necessidade para 

a liquidação dos encargos tributários recorrentemente estabelecidos.  

Diferentemente da abordagem metalista, que atribui à moeda a função específica de 

intermediar trocas, muito em função da existência de um valor inerente ao elemento que 

subsidia as relações de compra e venda, a moeda na abordagem cartalista é aquela que, 

independentemente de sua materialidade, podendo ser, inclusive, um pedaço de papel ou uma 

charta52, é estabelecida primeiramente pelo Estado como unidade de conta para legalizar 

contratos econômicos.53 Por conseguinte, o reconhecimento social da moeda enquanto uma 

mercadoria de troca, isto é, um meio de pagamento, ocorre por determinação do Estado em 

qualquer “coisa móvel que possui a propriedade legal de ser portador de unidades de valor.” 

(KNAPP, 1924, p. 7, tradução minha)54. A partir desse ponto de vista, “A validade pelo anúncio 

não está vinculada a nenhum material. Pode ocorrer com os mais preciosos ou mais inferiores 

metais e [...] em todos os sistemas monetários modernos.” (KNAPP, 1924, p. 30, tradução 

minha)55  

Knapp identifica o Estado enquanto agente econômico especial: ele define a 

possibilidade de alguma matéria ser portadora de unidades de valor e expressões de dívida 

exatamente porque há uma promessa implícita de que suas próprias transações, como o 

recolhimento de impostos ou o pagamento de despesas, se efetivarão do mesmo modo.56 A 

moeda conforme entendida pela TMM trata-se, então, de um ‘dinheiro dirigido por impostos’, 

visto que o pagador de impostos precisa acumular obrigatoriamente a moeda que denomina as 

transações oficiais do governo para, posteriormente, devolvê-la ao governo.57 Não obstante, de 

 
51 “The state defines money as that which it accepts at public pay offices” 
52 Knapp (ibid, p. 31-34) descreve o vocábulo charta fazendo referência a um ticket ou selo que garante direitos e 

obrigações. 
53 Uma discussão precisa sobre diferentes visões sobre a moeda, bem como sobre sua origem e desenvolvimento 

histórico, é apresentada por Charles Goodhart [1998]. The two concepts of money: implications for the analysis of 

optimal currency areas. European Journal of political economy.  
54 “movable thing which has the legal property of being the bearer of units of value” 
55 “Validity by proclamation is not bound to any material. It can occur with the most precious or the basest metals, 

and [...] in all modern monetary systems.” 
56 Cf. Wray (2014) e Knapp (1924) 
57 Como declaram Tymoigne e Wray (2013), a noção de que primeiro o governo gasta e provê recursos no sistema 

econômico para que depois os agentes privados possam pagar tributos não representa uma relação causal 

determinística. Na concepção dos autores, entendida como um fundamento lógico, o governo, por ser o único 

 



49 
 

 
 

acordo com Wray (2015, pp. 50-51), a moeda fiduciária nacional será demandada pelos 

indivíduos para a realização de todas as relações mercantis, visto que estas – inclusive a moeda 

bancária – também serão denominadas na unidade monetária aceita pelo governo. 

Diante disso, em conformidade com Wray (2015, p. 43), a moeda nacional é 

denominada de moeda soberana quando emitida por um governo soberano; por seu turno, o 

governo soberano é aquele que possui prerrogativas exclusivas, isto é, que indivíduos e 

organizações privadas não possuem, tal qual a emissão de uma moeda soberana.58 Mais 

especificamente, conforme Prates (2017, pp. 8-9), o governo soberano, além de definir uma 

unidade de conta oficial, emite a moeda fiduciária denominada nesta unidade de conta, decide 

como os contratos monetários serão impostos nos tribunais, impõe obrigações tributárias na 

unidade de conta oficial e indica a maneira na qual serão satisfeitas e, por último, mas não 

menos importante, toma suas decisões de gastos. Em virtude dessa intercorrência, isto é, quando 

o governo define uma unidade de conta e determina a sua aceitabilidade social por intermédio 

da tributação, a soberania monetária se verifica. 

É a partir da perspectiva de que o governo soberano decide a forma como os seus 

pagamentos serão realizados, visto que estes são geralmente cumpridos na moeda oficial que o 

próprio governo emite, que Mosler afirma que “As únicas restrições financeiras, sob um sistema 

monetário fiduciário, são autoimpostas.” (MOSLER, 1994, p. 3)59. Mais uma vez, 

diferentemente da interpretação metalista em que o acúmulo de moeda metálica era 

imprescindível para que o governo realizasse quaisquer funções econômicas de ordem social e 

honrasse todos os seus compromissos, a existência da moeda estatal traz possibilidades não 

contingentes para a definição da configuração das políticas fiscal e monetária e do estoque de 

moeda em circulação.  

A TMM concebe a moeda como endógena, dado que o governo não controla diretamente 

a quantidade de reservas bancárias e, consequentemente, a base monetária do sistema 

econômico.60 Não obstante, por meio das despesas públicas o governo soberano define a 

 
emissor da moeda nacional, precisa necessariamente gastar para injetar sua moeda oficial no sistema econômico. 

A questão colocada pelos autores, e sujeita a várias críticas, é que o próprio gasto público se trata de uma abstração, 

visto que, pelo circuito da renda nacional, a moeda pode chegar ao setor privado de diversas maneiras, inclusive 

pela prática da política monetária.  
58 Cf. Prates (2017) 
59 “The only financial constraints, under a fiat monetary system, are self imposed.” 
60 A visão cartalista concebe a moeda como exógena. Talvez essa seja uma das razões pelas quais a abordagem da 

TMM seja denominada de neo-chartalista (ou neocartalista). 
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quantidade de papel-moeda a ser emitida, de modo que as suas necessidades financeiras possam 

ser satisfeitas de forma alheia à receita tributária e à emissão de dívida pública; além disso, a 

emissão monetária possibilita o pagamento da dívida (principal e juros) sem que novas dívidas 

sejam lançadas ou que o volume de impostos atual ou futuro seja elevado, não implicando em 

sobrecarga para futuras gerações.  

Isso significa não somente que um governo soberano tem a capacidade ilimitada de 

comprar todos os bens e serviços que deseja, bem como pagar por todas as suas provisões, mas 

que a quantidade efetiva de moeda a ser destinada ao setor privado, seja por meio de formas 

físicas ou não físicas, pode ser decidida arbitrariamente pelo governo. Essencialmente, 

conforme realçado por Wray (2015), um governo soberano não pode encontrar-se em situação 

de insolvência, o que corresponde a dizer que o conceito de solvência fiscal, comumente 

utilizado nas discussões de finanças públicas, não possui validade de acordo com a lógica 

neocartalista: 

Os governos soberanos não enfrentam restrições financeiras em sua 

própria moeda (exceto as que são impostas por meio da elaboração do 

orçamento, limites de dívida ou procedimentos operacionais), pois eles 

são os emissores monopolistas dessa moeda. Eles fazem quaisquer 

pagamentos vencidos, incluindo pagamentos de juros de suas dívidas e 

pagamentos de principal, creditando contas bancárias, o que significa 

que, operacionalmente, eles não são limitados em termos de quanto 

podem gastar. (WRAY, 2015, p. 135, tradução minha)61 

Wray (2015, p. 135, tradução minha) acrescenta que “Como as emissões de títulos são 

voluntárias, um governo soberano também não precisa permitir que os mercados determinem a 

taxa de juros paga por seus títulos.”62 Neste caso, o autor sugere a invalidade da interpretação 

convencional de que a dívida pública descreve um mecanismo de financiamento governamental 

e, em face da necessidade de uma emissão de dívida atípica como, por exemplo, em cenários 

de recessão econômica, o governo deveria aceitar o prêmio de risco exigido pelo mercado para 

que houvesse a disponibilidade dos agentes privados em alocarem suas riquezas sob a forma de 

títulos públicos. O autor esclarece que as transações de títulos são um instrumento de política 

 
61 “Sovereign governments do not face financial constraints in their own currency (except those they impose on 

themselves, through budgeting, debt limits, or operating procedures) as they are the monopoly issuers of that 

currency. They make any payments that come due, including interest payments on their debt and payments of 

principal by crediting bank accounts, meaning that operationally they are not constrained in terms of how much 

they can spend.” 
62 “As bond issues are voluntary, a sovereign government doesn’t have to let the markets determine the interest 

rate it pays on its bonds either.” 
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monetária cujo procedimento é o balizamento do nível da taxa de juros de curto prazo, a taxa 

overnight, e não a obtenção da moeda que ele próprio emitiu anteriormente.63 

A ideia por trás da proposição de que a dívida pública se trata de um instrumento de 

política monetária cujo objetivo é a regulação da taxa de juros já havia sido assinalada por 

Lerner. Wray (2015), de fato, recupera tanto o entendimento lerniano acerca da 

operacionalidade da política macroeconômica quanto a máxima das finanças funcionais 

enquanto proposição elementar para o tratamento especial da política fiscal e das demais 

políticas macroeconômicas que se fundamentam na busca pelo equilíbrio de pleno emprego, i. 

e., aquele com trabalho e preços em níveis ótimos.  

Nessa perspectiva, Mosler (1994) e Wray (2015) destacam que o objetivo primário da 

ação pública é a determinação das condições reais de crescimento e estabilização 

macroeconômica, o que renuncia verdadeiramente as considerações clássicas referentes ao 

controle necessário das finanças públicas, em especial a delimitação do volume de gastos como 

definido exclusivamente pela receita tributária e pelo regime fiscal que estabelece referências 

ao estoque de dívida pública: 

Para Lerner, as finanças “saudáveis” (o equilíbrio orçamentário) não 

são “funcionais”; não ajudam a alcançar o objetivo público (incluindo, 

por exemplo, o pleno emprego). Se o orçamento fosse ocasionalmente 

equilibrado, que assim seja; mas se nunca equilibrasse, também seria 

bom. Ele [Lerner] também rejeitou qualquer tentativa de manter um 

déficit orçamentário abaixo de qualquer proporção específica em 

relação ao PIB, bem como qualquer relação arbitrária da dívida em 

relação ao PIB. O déficit "correto" seria aquele que atingisse o pleno 

emprego. (WRAY, 2015, p. 200, tradução minha)64 

Em paridade com a premissa de Lerner, na qual o equilíbrio macroeconômico poderia 

ser guardado pela política econômica, Wray (2015, p. 211) destaca a importância do orçamento 

público, nomeadamente as decisões de gastos públicos, enquanto um mecanismo de 

estabilização automático. Quer dizer, superada a questão da possibilidade de financiamento, a 

determinação do nível agregado de emprego, produto e renda por intermédio da política fiscal 

é justificada enquanto um complemento ao curso natural das coisas que promove, com certa 

 
63 Wray (2015, p. 3) diz: “MMT recognizes that sovereign government bond sales are functionally equivalent to 

monetary policy operations.” 
64 “For Lerner, “sound” finance (budget balancing) is not “functional”; it does not help to achieve the public 

purpose (including, e.g., full employment). If the budget were occasionally balanced, so be it; but if it never 

balanced, that would be fine too. He also rejected any attempt to keep a budget deficit below any specific ratio to 

GDP, as well as any arbitrary debt to GDP ratio. The “correct” deficit would be the one that achieves full 

employment.” 



52 
 

 
 

regularidade, a utilização dos fatores de produção e dos recursos produtivos em magnitude 

inferior ao seu potencial máximo. 

Nesse caso, a questão de o Estado proceder como um empregador de última instância 

salta à condição de importante aspecto no modelo da TMM, muito embora esta possibilidade 

de atuação seja alvo de muitas críticas recebidas pelo neo-chartalismo, inclusive por alguns de 

seus adeptos.65 Um programa de garantia de empregos conforme proposto pela TMM 

consistiria, de acordo com Wray (2015, p. 222), na disponibilização, por parte do governo, de 

uma vaga de trabalho para todo individuo qualificado que estivesse disposto a trabalhar, 

havendo a determinação de um salário uniforme e de uma gama de benefícios sociais, da mesma 

forma que é comumente estabelecido na legislação referente ao salário mínimo nacional. 

No sentido exposto por Wray (2015, p. 222), a demarcação de um salário básico 

universal abaixo do salário mínimo seria fator importante para evitar a migração de 

trabalhadores do setor privado para o programa de garantia de empregos. Isso sugere que um 

dos propósitos da ação do governo é a não interferência no mecanismo de ajuste de mercado, a 

saber, a competição. Além desse aspecto microeconômico referente ao programa de geração de 

empregos, outro fundamento de relevo é assinalado por Lavoie (2013, p. 4), que destaca a 

suposição da TMM de que o alcance da posição de equilíbrio da demanda e oferta de trabalho 

não implica em nenhum grande impacto em relação ao sistema de preços e à estabilidade 

macroeconômica nacional.  

A visão de Wray (2015, pp. 103-104) é certamente positiva; ele afirma que, para um 

país de moeda soberana, os argumentos de que déficits fiscais provocam o fenômeno do 

‘crowding-out’ não são verdadeiros. A ideia, nesse caso, é que não haveria aumento na demanda 

por recursos privados de modo a não provocar pressões para cima no nível da taxa de juros, 

visto que o governo poderia se autofinanciar. Quanto à inflação provocada por demanda 

superior ao nível de equilíbrio de pleno emprego, ela seria apenas passageira e poderia ser 

corrigida pela combinação ideal de política fiscal e monetária.66 Palley (2019), por sua vez, 

indica que um programa que provavelmente seria baseado na constituição de resultados fiscais 

 
65 Lavoie (2013) destaca as visões críticas de Aspromourgos (2000), Sawyer (2003) e Seccareccia (2004) em 

relação à possibilidade de financiamento de um programa amplo de garantia de empregos. 
66 Além da inflação de demanda, há a possibilidade de se verificar certo grau de pass-through provocada pela 

depreciação da taxa de câmbio e elevação no custo das importações. Mais uma vez, segundo Wray (2015), a 

política monetária que provocasse o balizamento da liquidez interna e controlasse o volume de importações e, 

também, a entrada e saída de capital, poderia resolver esta questão. 
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deficitários e financiamento via emissão de moeda não teria efeitos nulos sobre a economia e 

elenca numerosas objeções às respostas ‘simplistas’ da TMM.67 

As proposições da TMM não se tratam, conforme bem assinalado por Lavoie (2013, p. 

4), de leis universais, i. e., válidas “em todo o tempo e em todo o lugar”. Ao tratar da 

possibilidade de governos serem plenamente capazes de superar quaisquer tipos de limitações 

orçamentárias e promoverem políticas econômicas visadas ao equilíbrio macroeconômico, isto 

é, aquele ponto onde não há desemprego e os preços estão controlados, Wray (2015) mantém 

sua sequência de argumentos fazendo referências regulares a governos soberanos que emitem 

moedas soberanas. A mensagem de Wray (2015, p. 42) é, nesse ponto de vista, válida para os 

países cujos governos podem emitir a sua própria moeda.  

Cumpre dizer que na maior parte das vezes os argumentos do autor tratam de governos 

de países desenvolvidos, como os EUA, Japão, Austrália e Canadá, e suas análises para países 

em desenvolvimento aparecem de forma marginal. Sincronicamente, são as nações em 

desenvolvimento que, de acordo com Wray (2015), devem desempenhar um papel ampliado na 

determinação das circunstâncias para o desenvolvimento econômico nacional. Por essa lógica, 

questões como a possibilidade de países em desenvolvimento emitirem moeda para 

promoverem ações econômicas expansivas, o melhor arranjo de política econômica e os 

possíveis custos econômicos de determinada ordenação das administrações estatais impõem 

questionamentos e são alvos de objeções em relação à validade das teses da TMM.  

Alguns autores, como Prates (2017) e Vergnhanini e De Conti (2017), apontam desafios 

para que a atuação estatal em países periféricos promova as condições para o alcance do pleno 

emprego, ainda que esses países possam emitir suas próprias moedas. Um desses desafios diz 

respeito à restrição externa provocada pela baixa credibilidade internacional da moeda emitida 

por um país periférico que, a depender da sua posição no sistema de hierarquia de moedas, pode 

corresponder a restrições relacionadas ao balanço de pagamentos, à taxa de câmbio e, também, 

ao prêmio de risco exigido internacionalmente pela posse de ativos denominados em moedas 

periféricas. A ideia, nesse caso de uma economia aberta em um contexto de globalização 

 
67 Algumas críticas são: a proposição lógica de que primeiro a autoridade monetária emite moeda para que depois 

as pessoas sejam capazes financeiramente de pagar impostos; a interpretação positiva da atuação do Estado, sem 

considerar seus custos econômicos e os conflitos entre diferentes objetivos e instrumentos políticos; a 

desconsideração das restrições impostas pela economia política nacional, tais quais a dificuldade relacionada ao 

aumento de impostos ou a aversão política a determinado arranjo orçamentário; a minimização do viés 

inflacionário da política fiscal e as consequências relacionadas ao sistema financeiro e à taxa de juros; o espaço 

diminuído entregue à política monetária e outros. Para mais detalhes, ver Palley (2019). 
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financeira, é que o nível e o preço da demanda internacional por moedas periféricas são 

variáveis assimétricas, o que equivale a dizer que a definição interna de políticas 

macroeconômicas não é realizada de forma efetivamente soberana, i. e., irrestrita e sem 

perturbações.  

Cabe ressaltar que, no que diz respeito ao prêmio de risco exigido para a compra de 

títulos emitidos pelo governo de um país periférico, bem como ao risco de default, a 

preocupação parece surgir quando grande parte de sua dívida é denominada em moedas 

estrangeiras, cuja prerrogativa de emissão os governos de países periféricos não possuem. Em 

um contexto distinto, no qual a tese da TMM acerca da emissão soberana de moeda é 

respaldada, quando a dívida pública é denominada na moeda nacional não existem limites em 

relação ao seu financiamento. 
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CAPÍTULO 2 – PARÂMETROS E SIGNIFICADOS SOBRE O 

ENDIVIDAMENTO PÚBLICO  

 

Os princípios que alicerçam a atuação macroeconômica do Estado Moderno seguem 

associados à ideia de discricionariedade fiscal propagandeada pela NSN. Como resultado dessa 

fundamentação teórica, a prática comum das economias capitalistas tem sido a reunião de 

esforços em direção ao equilíbrio das contas públicas nacionais por meio da administração 

eficiente e cerceada da política fiscal, de forma que ela resulte em um quadro fiscal sustentável 

representado, em especial, pela relação estável/decrescente entre o endividamento público e o 

PIB nacionais. 

A estabilidade dessa regra implica o nivelamento proporcional de dois elementos 

distintos pois, enquanto a dívida pública representa um estoque resultante da coordenação entre 

as políticas monetária e fiscal do governo, o PIB é um fluxo que advém de decisões e eventos 

econômicos que envolvem uma multiplicidade de agentes em uma sociedade e não 

necessariamente correspondem à estratégia na qual as obrigações e os créditos do governo são 

adquiridos e estimados. A utilização dessa razão como índice de sustentabilidade das finanças 

públicas, bem como dos diversos indicadores importantes para a análise fiscal do governo 

requer, no mínimo, que eles sejam construídos consistentemente, seja para a medição do 

impacto da atuação pública na sociedade, para avaliações de risco ou comparações 

internacionais adequadas.68 Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI): 

As estatísticas fiscais são tradicionalmente usadas para analisar o 

tamanho do governo; sua contribuição na demanda agregada, no 

investimento e na poupança; o impacto da política fiscal na economia, 

incluindo o uso de recursos, suas condições monetárias e o 

endividamento nacional; a carga tributária; proteção tarifária; e a rede 

de segurança social. (FMI, 2014, p. 1, tradução minha)69 

Se as estatísticas de endividamento público são fundamentais para a compreensão ampla 

das atividades nas quais se ocupam o Estado, visto que conferem significados explícitos às 

 
68 Em uma tentativa de promover a utilização de estatísticas econômicas que identifiquem de modo seguro as 

diversas operações nas quais o governo se encarrega, o FMI e o Banco Mundial lançaram documentos que 

fornecem recomendações para a administração das finanças públicas.  A Manual on Government Finance Statistics 

foi lançado em 1986, mas atualizado em 2001 e 2014 pelas instituições. Nestes documentos constam 

procedimentos que servem como padrão para a construção e o aprimoramento dos indicadores fiscais e financeiros 

relevantes para um acompanhamento apropriado das contas públicas. Além disso, em 2001 foi publicado o Revised 

Guidelines for Public Debt Management, com propostas para a formulação de uma estratégia de gestão do 

endividamento público dos países. 
69 “Fiscal statistics have traditionally been used to analyze the size of government; its contribution to aggregate 

demand, investment, and saving; the impact of fiscal policy on the economy, including resource use, monetary 

conditions, and national indebtedness; the tax burden; tariff protection; and the social safety net.” 
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decisões da administração pública, a assimilação correta dos dados não é menos importante do 

que a realização das próprias políticas macroeconômicas. Discussões acerca da composição e 

do montante de dívida, bem como sobre suas causas e seus impactos, só possuem significância 

quando os indicadores econômicos seguem critérios transparentes.  

Em virtude da importância da utilização das estatísticas fiscais como fontes para a 

compreensão da atuação estatal e para a formulação de diagnósticos e estratégias de política 

econômica, este capítulo se inicia com uma recuperação conceitual e metodológica das 

principais estatísticas de endividamento público utilizadas no Brasil. Na segunda seção, discute-

se qual é a melhor medida para o acompanhamento da trajetória da dívida pública brasileira, 

levando em conta as particularidades do arcabouço institucional da política macroeconômica 

no Brasil; por fim, na terceira seção são elencados os principais elementos que explicam a 

dinâmica do endividamento público, numa tentativa de demonstrar, ainda por uma perspectiva 

teórica, as determinações monetárias que influenciam os resultados fiscais regularmente 

acompanhados no Brasil. 

 

2.1 – Quadro conceitual e metodológico 

As estatísticas fiscais constituem fontes elementares para a formação de interpretações 

referentes à condução da política econômica governamental, à percepção de risco das 

instituições internacionais e dos demandantes de títulos do governo e à sustentabilidade da 

dívida pública. Assim, em conformidade com o regime contábil brasileiro e seguindo a 

padronização proposta internacionalmente, a Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco Central 

do Brasil (BC) divulgam sistematicamente as estatísticas nacionais referentes à execução 

orçamentária e financeira e à gestão da dívida pública pelo governo.70  

A construção das estatísticas da administração da dívida pública no Brasil segue alguns 

critérios de classificação que permitem a caracterização do endividamento para além dos 

conceitos líquido, que desconta os ativos financeiros do governo do total de suas obrigações, e 

bruto, que considera todos os passivos de responsabilidade pública. Com efeito, para o seu 

 
70 Desde agosto de 1995, o TN é encarregado da divulgação do resultado primário consolidado do Governo Central, 

mais conhecido como Resultado do Tesouro Nacional e apurado pelo critério ‘acima da linha’, aquele que mensura 

os fluxos de despesas e receitas do governo. Por sua vez, desde março de 1998, o BC divulga mensalmente notas 

para a imprensa em que constam as principais estatísticas fiscais brasileiras, como o resultado primário e nominal 

do setor público consolidado e a variação dos estoques das dívidas líquida e bruta. As metodologias referentes        

à administração da Dívida Pública brasileira estão minuciosamente apresentadas no Manual de Estatísticas       

Fiscais do BC, publicado em março de 2018 pela instituição e disponível em 

<https://www.bcb.gov.br/ftp/infecon/Estatisticafiscais.pdf>. 

https://www.bcb.gov.br/ftp/infecon/Estatisticasfiscais.pdf
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cálculo, a dívida também pode ser classificada de acordo com a abrangência das entidades cujos 

passivos são considerados, a origem desses passivos, a natureza dos papéis transacionados e 

contratados e a forma como o montante de dívida será contabilizado, a depender de quando os 

juros serão apropriados. 

No que tange à abrangência, um dos conceitos mais relevantes nas análises de finanças 

públicas é o de Setor Público, que inclui as administrações diretas federal, estaduais e 

municipais; suas respectivas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas 

estatais, além do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e do BC. Outros conceitos 

muito utilizados são o de Governo Geral, que compreende as instituições que têm como 

atribuição básica a realização das funções de governo, quais sejam, as administrações diretas 

dos governos federal, estaduais e municipais; e o de Governo Central, que contempla o TN, o 

INSS e o BC.  

As instituições do Governo Federal, quais sejam, o TN e o INSS, quando agregadas ao 

BC, uma instituição pública financeira, redundam no âmbito do Governo Central. Por seu turno, 

as dimensões do Governo Geral e do Governo Central estão integradas na esfera do Setor 

Público que, em vista disso, constitui-se na conceituação de maior abrangência para a 

mensuração das finanças públicas no Brasil.71  

Com relação à origem, a dívida pode ter sido gerada interna ou externamente. Silva e 

Medeiros (2009) indicam que diferentes critérios podem ser utilizados para diferenciar a dívida 

como interna ou externa, como a nacionalidade dos compradores dos títulos e de acordo com a 

denominação da moeda que determina a negociação e o pagamento dos títulos transacionados. 

No primeiro caso, a dívida seria considerada interna quando estivesse em posse daqueles que 

residem no país, ainda que a transação fosse denominada em moedas estrangeiras, e externa 

quando os papéis transacionados estivessem em posse de não residentes do país onde ocorreu 

a negociação.  

Por considerar que a ação pública diz respeito a todos os agentes que residem e são 

variáveis de relevância econômica no território de um país, essa é a forma de classificação da 

dívida defendida pelo FMI, muito embora, segundo Silva e Medeiros (2009), a utilização desse 

critério seja mais significativa em países com alta mobilidade dos fluxos de capital, uma vez 

que, nesse caso, os comportamentos econômicos dos residentes e não residentes seriam 

 
71 Cf. Silva e Medeiros (2009) 
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assimétricos e trariam consigo riscos distintos. Além dessa caracterização, a dificuldade de 

assimilação das estatísticas referentes aos detentores dos títulos de dívida, especialmente as 

internacionais, são empecilhos para a sua utilização.72 

Pelo segundo critério, de utilização corrente na descrição das estatísticas de dívida no 

Brasil, a dívida interna é aquela que foi estabelecida na moeda corrente do país, o real, e a 

externa em outras moedas que não a nacional, como o dólar americano. A funcionalidade desse 

critério em demonstrar sinais de pressão criada por determinada estrutura do endividamento 

justifica a sua utilização em países com história de instabilidades do setor externo.73 A escolha 

por uma ou outra forma de classificação da dívida não é arbitrária; na verdade, segundo os 

autores, é apoiada em uma avaliação crítica do percurso e da especificidade macroeconômica 

da nação, além dos riscos potenciais para o comitê responsável pela gestão da dívida e da 

qualidade das estatísticas geradas a partir de cada critério. 

A natureza da dívida, por sua vez, pode ser diferenciada de duas formas: a mobiliária, 

estabelecida pela emissão de um título público, e a contratual, formada pela assinatura de um 

contrato que descreve as características da transação, tais como o custo do financiamento e os 

prazos para pagamento.74 A principal distinção entre as duas, no entanto, diz respeito ao fato 

originador da operação pois, enquanto a geração de dívida mobiliária pelo Tesouro Nacional 

(TN) não reclama qualquer justificativa para a emissão dos títulos públicos,75 a dívida contratual 

está sempre associada a uma realização específica por parte do Estado.  

Em relação ao momento em que as receitas e despesas fiscais entrarão nas estatísticas, 

é possível contabilizá-las de acordo com o regime de caixa ou de competência. A utilização do 

conceito de caixa significa considerar as somas negociadas no momento em que são 

efetivamente pagas, isto é, no momento da troca de recursos financeiros pelas partes envolvidas 

na venda e compra dos títulos públicos. Por seu turno, o conceito de competência representa a 

 
72 Para mais detalhes acerca do critério de residência proposto pelo FMI, ver FMI (2001). 
73 Silva e Medeiros (2009) apontam que a dívida interna é considerada mais tolerável para os gestores da dívida, 

visto que ela, em tese, pode ser paga a partir da emissão de moeda pela autoridade monetária nacional. Como a 

dívida externa não pode ser liquidada da mesma forma, ela representa riscos mais substanciais porque está sujeita 

a crises cambiais e a déficits no balanço de pagamentos de uma nação. O critério referente à moeda que denomina 

a transação melhora a qualidade do indicador porque capta melhor as pressões sobre a capacidade de pagamento 

do governo. No caso brasileiro, as crises históricas do setor externo justificam a utilização dessa forma de cálculo 

para expressar a fragilidade e a dependência externa em cenários de dívida externa alta. 
74 Atualmente, a dívida contratual brasileira é totalmente circunscrita na dívida externa e a dívida mobiliária, por 

sua vez, compõe todo o estoque da dívida interna.  
75 A exceção dessa característica são as emissões de títulos públicos sob a forma direta, de acordo com alguma 

finalidade determinada legalmente. 
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apuração dos valores no momento em que foram gerados fluxos financeiros, 

independentemente das datas de seus pagamentos. 

Assim como ocorre com a origem, vantagens e desvantagens se aplicam às duas 

possibilidades de contabilização dos juros. De acordo com o Manual de Estatísticas do FMI 

(2014), o regime de caixa é válido para expressar a posição de liquidez do governo em 

decorrência dos seus pagamentos monetários, muito embora apenas a ação econômica que 

decorre necessariamente em algum fluxo de dinheiro seja aferida por esse critério, o que 

subestima o conjunto de operações nas quais o governo se encarrega em uma sociedade. Para 

captar integralmente o complexo de atividades desempenhadas pelo governo e não somente 

suas transações monetárias, o regime de competência apresenta-se como critério pertinente: 

O uso do regime de competência nos relatórios fornece informações 

mais abrangentes porque todos os eventos econômicos e fluxos de 

recursos são registrados, incluindo transações internas, transações em 

espécie e outros fluxos econômicos. Além disso, é apenas essa estrutura 

de registro abrangente que permite a total integração de todos os fluxos 

com as posições de estoque no balanço. (FMI, 2014, p. 50, tradução 

minha).76 

A adequação desse regime se justifica por razões singulares. Conforme destacado pelo 

Manual, o registro na ocasião em que os fluxos monetários e eventos econômicos foram 

realizados permite o reconhecimento imediato das ações do setor público, de sorte que sua 

situação patrimonial seja rapidamente verificada. Afirmar que a contabilização dos fluxos altera 

a posição de estoque do governo significa dizer que os compromissos por ele firmados foram 

lançados e houve variação, por exemplo, em seus estoques de dívida. Isto é, conforme 

evidenciado em FMI (2001), ao contrário do sistema de caixa que poderia contabilizar o 

pagamento dos juros de determinado título com uma grande defasagem temporal, afetando 

inconstantemente os resultados do setor público, pelo de competência haveria a estimação 

recorrente das integralidades a serem pagas em algum momento, forma de cálculo conhecida 

como pro rata. 

A utilização desse regime possibilita uma observação mais fiel do impacto 

macroeconômico das políticas do governo não apenas porque seus resultados fiscais são 

atualizados logo após a geração de novas decisões das entidades governamentais, mas, em 

especial, porque a realização de eventos econômicos representa o estabelecimento de direitos e 

 
76 “Using the accrual basis of reporting provides the most comprehensive information because all economic events 

and resource fl ows are recorded, including internal transactions, in-kind transactions, and other economic fl ows. 

Moreover, it is only this comprehensive recording framework that permits the full integration of all fl ows with 

stock positions in the balance sheet.” 
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deveres entre o setor público e o setor privado, bem como estabelece parâmetros nos quais o 

desempenho econômico da sociedade pode se sustentar. Utilizando como exemplo a emissão 

de um título público, é criado como contrapartida da variação das obrigações financeiras do 

setor público um crédito para o setor privado e, nesse sentido, a dívida do Estado pode ser 

entendida na qualidade de um estoque de riqueza privada com subsequente reprodução 

econômica. 

Por essas razões, grande parte dos países tem remodelado seus sistemas de contabilidade 

pública nacional em direção ao regime de competência. Não obstante, como Silva e Medeiros 

(2009) ressaltam, é comum que um sistema de contas públicas compute as estatísticas 

econômicas por intermédio dos dois regimes, como é o caso brasileiro em que os resultados 

primários divulgados pelo TN são contabilizados segundo o regime de caixa, enquanto os dados 

apresentados pelo BC referentes à Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP) e à 

Dívida Pública Mobiliária Federal são calculados com base no regime de competência. 

A variedade de critérios exposta permite a obtenção de indicadores econômicos mais 

abrangentes, que fornecem informações sobre as atividades nas quais o governo se encarrega e 

sobre a participação de suas diversas instituições na vida social. Esses indicadores não apenas 

sinalizam os resultados das deliberações dos responsáveis pela gestão do endividamento 

público, mas, essencialmente, são apoio para as análises que envolvem o custo das políticas 

macroeconômicas e a situação econômica do Estado. As estatísticas consideradas mais 

importantes para o estudo da evolução fiscal do Estado no Brasil estão detalhadamente 

apresentadas a seguir. 

 

2.1.1 – Dívida Líquida do Setor Público 

A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) expressa a correspondência entre as 

obrigações e os créditos acumulados pelo setor público não financeiro que, por definição, é 

integrado pelas administrações diretas e indiretas dos governos federal, estaduais e municipais, 

além do BC, do INSS e de fundos públicos que não possuem características de intermediários 

financeiros.77 As entidades da administração indireta compreendidas pelo conceito de setor 

público não financeiro são as autarquias, fundações e empresas estatais não financeiras dos três 

 
77 Uma vez que o conceito de setor público no regime contábil nacional diz respeito às instituições não financeiras 

nacionais, aquelas que não realizam intermediação financeira entre agentes no mercado financeiro nacional, os 

fundos públicos incluídos no indicador de dívida líquida contam com recursos fiscais e parafiscais, tais como o 

FAT e o FGTS.  
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níveis de governo, com inclusão da empresa Itaipu Binacional e exclusão das empresas dos 

Grupos Petrobras e Eletrobras.78 

As obrigações e os créditos do setor público não financeiro representam os passivos e 

os ativos do governo em relação ao setor privado financeiro e não financeiro, ao setor público 

financeiro e ao exterior e o cálculo consolidado do indicador de dívida líquida tem como 

preceito a não duplicidade dos resultados, isto é, que a dívida só seja contabilizada em 

transações entre instituições que estão dentro e fora do setor público não financeiro nacional. É 

por isso que a apuração dos resultados consolidados não considera como dívida os títulos 

emitidos pelo TN que estão em posse do BC, pois existem débitos e créditos para o setor público 

que se eliminam mutuamente. 

Os passivos considerados no conceito de dívida líquida são as dívidas interna e externa 

do setor público, de natureza tanto mobiliária quanto contratual, além dos depósitos 

compulsórios, da base monetária e das operações compromissadas do BC; e os ativos são os 

direitos financeiros acumulados pelo setor público, tais como créditos do TN e fundos públicos 

e as reservas internacionais administradas pelo BC.79 A integração dos passivos e ativos da 

autoridade monetária neste indicador é uma especificidade do regime fiscal brasileiro e tem 

como principais motivações o repasse do custo fiscal das operações realizadas pelo BC ao TN 

e as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que determina que as despesas do 

BC devem compor as da União e seguir o projeto da lei orçamentária anual.80 O quadro seguinte 

detalha os componentes da DLSP. 

 
78 Afonso (2007) afirma que a exclusão das duas estatais no cálculo consolidado não ocorreu por razões fiscais, 

mas, sim, por decisões regulatórias. Conforme o Manual de Estatísticas Fiscais do BC (2018), a Petrobras e a 

Eletrobras foram retiradas dos cálculos de dívida líquida e de necessidade de financiamento a partir de 2009 e 

2010, respectivamente, por possuírem características administrativas semelhantes às empresas privadas de capital 

aberto e autonomia para obter recursos nos mercados interno e externo.  
79 As operações compromissadas são um dos mecanismos para a consecução da política monetária no Brasil e são 

regidas pela resolução nº 3.339/2006 da autoridade monetária brasileira. Estas operações são realizadas pelo Banco 

Central e têm como principal objetivo a regulação dos fluxos e disponibilidades de recursos no sistema econômico, 

de forma a direcionar a taxa de juros de curto prazo para a meta Selic. Elas caracterizam-se, de acordo com o 

Glossário do Banco Central do Brasil, pelas operações de compra (ou venda) de títulos com compromisso de 

revenda (ou recompra) desses títulos em algum momento futuro. As operações compromissadas são reputadas 

como passivos do setor público e do governo geral e entram nos indicadores de endividamento líquido e bruto 

porque os títulos públicos usados como garantia dos débitos do Banco Central para com o sistema financeiro nestas 

operações são emitidos pelo Tesouro Nacional, instituição da administração pública direta abrangida pelos 

conceitos utilizados nos dois indicadores. 
80 O §6º do art. 5º da LRF estabelece que as despesas do BC referentes a pessoal, encargos sociais, investimentos 

e custeio administrativo, inclusive aqueles referentes aos benefícios e assistência aos servidores farão parte das 

despesas da União; por sua vez, o art. 7º da referida Lei determina que o resultado positivo ou negativo do BC seja 

repassado ao TN. No entanto, como foi indicado, em ocasião de resultado negativo do BC a transferência de 
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Quadro 1: Dívida Líquida do Setor Público (A + B) 

A. Dívida Interna Líquida    

  Governo Federal    

      Dívida mobiliária em mercado 

      Dívidas securitizadas e TDA 

      Dívida bancária federal 

      Arrecadação a recolher 

      Depósitos a vista 

      Recursos do FAT 

      Previdência social 

      Renegociação (Leis nº 9.496 e nº 8.727) 

      Dívidas reestruturadas 

      Créditos concedidos a Inst. Financ. Oficiais 

      Aplicações em fundos e programas 

      Outros créditos do Governo Federal 

      Relacionamento com Banco Central 

  Banco Central do Brasil 

      Base monetária 

      Dívida mobiliária do Bacen 

      Operações compromissadas 

      Depósitos no Bacen 

      Créditos do Bacen às inst. financeiras 

      Demais contas do Bacen 

      Relacionamento com Governo Federal 

  Governos estaduais 

  Governos municipais 

  Empresas estatais 

B. Dívida Externa Líquida 

  Governo Federal 

  Banco Central do Brasil 

  Governos estaduais 

  Governos municipais 

  Empresas estatais 

Fonte: Elaboração própria a partir de BC 

A variação do endividamento líquido decorre, então, da variação dos saldos das dívidas 

interna e externa, corrigida pela taxa de juros interna ou pela taxa de câmbio, nos casos em que 

os títulos são indexados a ela ou emitidos em moeda estrangeira, da variação dos demais 

componentes associados à política monetária e dos ativos do setor público e do BC. Deste 

modo, por se tratar de um balanceamento entre despesas e direitos que se alteram ao longo do 

tempo, o estoque de dívida líquida permanece inalterado quando a dinâmica dos passivos do 

setor público e do BC é acompanhada de forma compensatória pela dinâmica dos ativos de seus 

domínios.81 

 
recursos do TN por meio da emissão de dívida não altera o endividamento líquido do governo porque as duas 

entidades são abrangidas pelo conceito de setor público e o lançamento de ativos e passivos é anulado por meio 

do cálculo consolidado. 
81 A princípio, a dívida lançada pelo TN para financiar operações realizadas pelos bancos públicos brasileiros não 

altera o montante da dívida líquida, visto que crescem as obrigações do setor público e os créditos financeiros a 
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A DLSP é utilizada para calcular a NFSP no conceito nominal ou, em outras palavras, 

o resultado fiscal nominal ‘abaixo da linha’. Essa estatística é medida pelo BC através da 

variação mensal do estoque de endividamento público líquido e os saldos são contados pelo 

critério de competência, ou seja, pelo encargo que foi gerado e é devido, independentemente 

do seu pagamento (Banco Central, 2018).82 Para a sua soma, são excluídos os ajustes 

patrimoniais e metodológicos do período considerado.  

O ajuste patrimonial é desconsiderado do montante nominal da NFSP por não abranger 

itens do resultado primário do setor público. Por definição, os elementos do déficit público 

representam fluxos procedentes do esforço fiscal do governo, enquanto a dívida líquida 

representa um estoque que pode ser alterado pela incorporação de variações patrimoniais como, 

por exemplo, as receitas de privatizações e o reconhecimento de dívidas. Por sua vez, o ajuste 

metodológico não é incorporado na necessidade de financiamento para eliminar o efeito da 

variação do câmbio sobre a dívida externa líquida e, consequentemente, sobre a NFSP, de forma 

que haja correspondência entre os resultados fiscais calculados pelos critérios ‘abaixo da linha’ 

e ‘acima da linha’.83 

Seja por considerar entre seus componentes apenas entidades do setor público não 

financeiro e por permitir uma avaliação mais clara da gestão da estrutura patrimonial do 

governo por meio da relação entre seus passivos e ativos, o indicador de dívida líquida foi por 

muitos anos o mais regularmente utilizado para mensurar a repercussão da atividade 

governamental no Brasil e sempre foi institucionalmente a escolha das autoridades públicas 

brasileiras em suas avaliações de riscos e de solvência fiscal.84 Embora este não seja o indicador 

mais usado internacionalmente como sinalização dos resultados do setor público, a DLSP 

sempre deu origem ao parâmetro do endividamento público em relação ao PIB, recorrente nos 

debates políticos e econômicos nacionais, inclusive no que diz respeito às avaliações de 

mercado. 

 
serem recebidos pelos bancos. A dívida pode se alterar, no entanto, a longo prazo, caso os passivos e ativos não 

sejam remunerados a taxas equivalentes. 
82 Giambiagi (2011) sustenta que a NFSP corresponde ao ‘resultado fiscal por excelência’, uma vez que 

corresponde às repercussões fiscais de todo o setor público. No entanto, segundo o Manual de Estatística do BC 

(2018), o seu cálculo pelo critério abaixo da linha não permite o detalhamento das razões e fontes que explicam 

determinado resultado, seja ele originado por uma mudança nas receitas ou despesas e, por esse ângulo, é pouco 

preciso analisar a trajetória fiscal do governo apenas pela variação do seu endividamento líquido.  
83 Para mais detalhes sobre os ajustes patrimonial e metodológico, ver Silva e Medeiros (2009). 
84 Cabe ressaltar que, embora muito utilizado nas discussões acerca do endividamento público, o conceito de 

solvência fiscal não é compartilhado pelos adeptos da TMM, visto que, para esta corrente teórica, não faz sentido 

pensar em condições de solvência para países que não encontram restrições em relação à capacidade econômica e 

financeira de um governo nacional em honrar os seus pagamentos em um dado período contábil. 
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Numa tentativa de aprimorar os resultados fiscais e esconder as diferentes circunstâncias 

que dizem respeito ao endividamento público, após 2008 foram adotadas artimanhas fiscais e 

financeiras que distanciaram o indicador de dívida líquida da execução orçamentária e 

financeira do governo e provocaram questionamentos quanto a pertinência do conceito líquido 

como índice da efetiva situação fiscal do setor público brasileiro.85 Desde então, o consenso 

político e acadêmico em torno da DLSP como o melhor indicador fiscal foi sendo 

descontinuado, muito em função da redução expressiva da DLSP frente ao comportamento 

irregular da DBGG. 

 

2.1.2 – Dívida Bruta do Governo Geral 

A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) corresponde ao indicador mais usado nos 

últimos anos pelo governo em suas análises de sustentabilidade fiscal. A DBGG diferencia-se 

da DLSP por dois aspectos principais: em primeiro lugar, em relação aos componentes que são 

considerados nas contas e, em segundo lugar, em relação à abrangência das entidades das quais 

os componentes são estimados. O indicador de dívida bruta revela o tamanho do estoque dos 

passivos acumulados pelo governo, sem nenhuma dedução dos seus ativos, e desta vez o 

conceito utilizado é o de governo geral que, por definição, contempla apenas as obrigações do 

governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, sem contar as dívidas do 

BC e das empresas estatais. Assim, embora o cálculo da DBGG trate de uma abrangência e, 

consequentemente, de um passivo menor, a desconsideração dos ativos do governo torna o seu 

saldo notavelmente superior ao da DLSP. 

Os passivos aferidos na dívida bruta do governo geral, assim como na DLSP, podem ser 

de natureza contratual ou mobiliária e ter origem interna ou externa. Especificamente, as 

obrigações contabilizadas são a dívida mobiliária do governo federal, em que são incluídos as 

aplicações da previdência social, dos fundos públicos e dos Estados e municípios em títulos 

públicos, as operações compromissadas do BC, a dívida bancária e a dívida externa dos 

governos federal e regionais e a dívida da União relacionada à renegociação das dívidas internas 

dos Estados e municípios.86 

 
85 Para mais detalhes sobre a engenharia fiscal adotada no período pós-crise, ver Afonso (2013). 
86 Em uma tentativa de reequilibrar o orçamento dos governos regionais, a Lei nº 8.727 de novembro de 1993 

determinou que a União realizasse o refinanciamento dos saldos devedores até junho de 1993 e das parcelas 

vencidas até setembro de 1991 das operações de crédito interno contratadas pelas administrações direta e indireta 

dos Estados e municípios, o que inclui suas autarquias, fundações públicas e empresas nas quais os governos 
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A exemplo do que acontece no cálculo oficial da DLSP, as informações sobre a DBGG 

são consolidadas, dado que os passivos contabilizados neste indicador são aqueles gerados entre 

entidades que estão dentro e fora da abrangência do conceito utilizado. Apenas são tratados 

como dívida bruta as transações entre o governo geral e o setor privado, público financeiro, 

Banco Central, empresas estatais e o resto do mundo, de forma que débitos e créditos de duas 

entidades públicas incorporadas no conceito de governo geral são desconsiderados no cálculo 

de dívida bruta.87  

Embora o BC não faça parte da dimensão conceitual do governo geral e, por isso, as 

suas obrigações em relação ao sistema financeiro não façam parte do somatório da dívida bruta, 

parte de suas atividades relativas à administração da política monetária por meio da emissão de 

títulos pelo TN são incluídas neste indicador, como é o caso das operações compromissadas. A 

decisão da autoridade monetária de incluir estas operações no cálculo da DBGG aconteceu 

porque, desde as determinações da LRF, promulgada em 2000, o BC perdeu o expediente da 

emissão própria de títulos de sua responsabilidade e o cumprimento da política monetária por 

meio das operações compromissadas é assegurado pelos títulos públicos que, devido a nova 

diretriz legal, são originados no Tesouro e transferidos para a carteira do banco, constituindo 

dívida fiscal para o Estado.  

O BC divulga mensalmente duas estatísticas de dívida bruta em que são aplicadas 

metodologias distintas, uma que vigorou exclusivamente entre 1998 e 2007 e outra adotada a 

partir de janeiro de 2008, mas com cálculos retroagidos até 2006. Na primeira estatística a 

DBGG incorporava como passivos todos os títulos emitidos pelo TN disponíveis na carteira do 

BC para a realização de suas atividades, se assemelhando ao formato de contagem mais adotado 

externamente e defendido pelo FMI.88 Vale dizer que, na época da alteração metodológica, esta 

carteira de títulos equivalia à dívida mobiliária do BC e se constituía no segundo maior passivo 

da dívida bruta do governo, atrás apenas da dívida mobiliária do TN em mercado. O quadro 

seguinte apresenta a estrutura defendida pelo FMI para o cálculo da DBGG. 

 

 
regionais exercem algum controle acionário. O prazo para os pagamentos foi estabelecido em 240 meses, com 

possível extensão de 120 meses. 
87 Acerca disso, Afonso (2007) indica que tanto a forma líquida quanto a bruta de cálculo do indicador brasileiro 

subestimam parte considerável do endividamento público, pois não é contabilizado o que se deve para as próprias 

instituições que são abarcadas pelos diferentes conceitos fiscais. Nesse sentido, a consolidação das obrigações 

assumidas e dos direitos declarados esconde as dívidas existentes no interior do sistema público nacional. 
88 A sistematização proposta pelo FMI considera como dívida bruta, além dos títulos na carteira do BC, os passivos 

das empresas estatais dos governos federal, estaduais e municipais, o que torna o indicador de dívida bruta em 

proporção ao PIB do FMI consideravelmente superior ao adotado pelo Brasil nos últimos anos.  
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Quadro 2: Dívida Bruta do Governo Geral/FMI (A + B) 

A.  Dívida interna bruta 

  Dívida mobiliária em mercado 

    Dívida mobiliária do Tesouro Nacional 

    Títulos sob custódia do FGE 

    Dívidas securitizadas e TDA 

    Aplic. de entidades da adm. Federal 

    Aplicações dos governos subnacionais 

  Dívida mobiliária na carteira do BC 

  Dívida bancária do Governo federal 

  Dívida assumida pela União (Lei nº 8.727) 

  Dívida mobiliária dos governos estaduais 

  Dívida bancária dos governos estaduais 

  Outras dívidas estaduais 

  Dívida mobiliária dos governos municipais 

  Dívida bancária dos governos municipais 

 B.  Dívida externa bruta federal, estadual e municipal 

Fonte: Elaboração própria a partir de BC 

 

No indicador mais recente passaram a ser desconsiderados como obrigações do governo 

geral os títulos públicos emitidos pelo TN que não são efetivamente utilizados pela autoridade 

monetária para a realização das operações compromissadas. Deste modo, ao invés de considerar 

como dívida do governo a parcela integral de títulos emitidos pelo Tesouro e disponibilizada 

na carteira do BC, os títulos não utilizados diretamente na operacionalização da política 

monetária deixaram de ser tratados como dívida, mesmo que, em algum momento, eles tivessem 

de ser resgatados. 

Esta mudança, entendida como parte da engenharia fiscal e financeira praticada pela 

administração pública que provocou mudanças contábeis nas estatísticas fiscais no período 

posterior à crise de 2008, serviu para promover uma redução estatística no montante do 

endividamento bruto, visto que os títulos públicos utilizados para lastrear a realização das 

operações compromissadas constituem soma consideravelmente inferior à carteira integral de 

títulos do TN em responsabilidade do BC.89 O quadro seguinte detalha os passivos considerados 

no cálculo brasileiro da DBGG, em que as operações compromissadas aparecem em 

substituição da conta ‘dívida mobiliária na carteira do BC’. 

 
89 No ano da mudança nas regras de cálculo da DBGG a diferença média entre os dois indicadores foi de, 

aproximadamente, 18% em relação ao PIB. Atualmente, o indicador que considera todos os títulos do TN na 

carteira do BC como dívida é 10% superior, em relação ao PIB, ao que considera apenas as operações 

compromissadas. 
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Ainda que sua abrangência seja mais restrita, a nova metodologia é mais frequentemente 

utilizada nos demonstrativos oficiais do governo brasileiro em razão de permitir uma 

aproximação mais prudente do indicador de endividamento bruto à dinâmica do esforço fiscal 

do governo brasileiro (Banco Central, 2008). Isso porque, na medida em que os papéis de posse 

da autoridade monetária não possuem característica de aplicação financeira e não são 

remunerados pelo Tesouro da mesma forma que os papéis de posse privada, esta carteira de 

títulos não representa despesa fiscal ativa para o Tesouro e, por isso, foi deliberada a sua 

desconsideração como dívida do governo geral.90  

Deste modo, segundo o Banco Central (2008), a alteração metodológica no cálculo da 

DBGG visou computar apenas os compromissos do governo que resultam em dívida de 

natureza fiscal para o Tesouro, de forma a sinalizar verdadeiramente os impactos da execução 

do orçamento fiscal no endividamento público brasileiro ou, em outras palavras, para alinhar o 

indicador de dívida bruta diretamente à política fiscal do governo. Não obstante, levando em 

consideração as particularidades que envolvem o relacionamento entre a autoridade monetária 

 
90 Em nota técnica divulgada em 27 de fevereiro de 2008, o BC explicita as alterações conceituais na estimativa 

da DBGG e as justifica sob o pressuposto do aperfeiçoamento das estatísticas fiscais em relação à conjuntura 

econômica e às determinações da nova legislação fiscal brasileira. De acordo com o BC, a exclusão dos títulos do 

Tesouro em sua carteira e a inclusão das compromissadas são um movimento adequado para indicar mais 

prudentemente o endividamento público porque permitem a diferenciação dos títulos emitidos pelo Tesouro 

Nacional em relação ao custo fiscal das operações do Banco Central. A ideia por trás dessa mudança vem do 

reconhecimento das autoridades públicas de que os títulos emitidos pelo TN não são remunerados pelo Estado 

enquanto estão na carteira do BC; assim, eles representam uma despesa para o governo apenas quando são 

resgatados pelo setor privado e aparecem na DBGG como dívida mobiliária em mercado. 

Quadro 3: Dívida Bruta do Governo Geral/BC (A + B) 

A.  Dívida interna bruta 

  Dívida mobiliária em mercado 

    Dívida mobiliária do Tesouro Nacional 

    Títulos sob custódia do FGE 

    Dívidas securitizadas e TDA 

    Aplic. de entidades da adm. Federal 

    Aplicações dos governos subnacionais 

  Operações compromissadas do BC 

  Dívida bancária do Governo federal 

  Dívida assumida pela União (Lei nº 8.727) 

  Dívida mobiliária dos governos estaduais 

  Dívida bancária dos governos estaduais 

  Outras dívidas estaduais 

  Dívida mobiliária dos governos municipais 

  Dívida bancária dos governos municipais 

 B.  Dívida externa bruta federal, estadual e municipal 

Fonte: Elaboração própria a partir de BC 
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e o TN no Brasil, tal alteração serviu apenas para aproximar o indicador de dívida bruta às 

políticas econômicas que geram, de fato, custo fiscal para o governo, o que inclui práticas não 

necessariamente fiscais.  

A metodologia atual aprimora a qualidade do indicador de dívida bruta por permitir um 

melhor acompanhamento do quadro fiscal do governo, mas há de se ressaltar que, mesmo que 

a realização das operações compromissadas constitua um custo fiscal efetivo para o governo e 

por isso constam nos indicadores de dívida, elas são instrumento de gestão da política 

monetária. Nesse sentido, o indicador de dívida bruta não serve para precisar a origem do 

endividamento público como efetivamente determinado pelas orientações da política fiscal 

pois, na verdade, parte desse endividamento decorre da atuação da autoridade monetária. 

 

2.2 – Dívida líquida, bruta e ativos financeiros: elementos controversos 

Como pôde ser observado na apresentação da primeira seção deste capítulo, os 

indicadores de endividamento são importantes ferramentas para o estudo dos aspectos que 

envolvem a ampla e complexa atuação do setor público nas sociedades e a construção e a 

escolha apropriadas das informações que serão acompanhadas, levando em consideração a 

finalidade proposta por suas mensagens, são fundamentais para interpretações seguras sobre as 

consequências das políticas econômicas realizadas pelo governo. Nesse sentido, em análises 

que tratam dos custos fiscais dessas políticas, há de se definir muito bem qual medida oferece 

o melhor apontamento sobre o endividamento do setor público: a dívida líquida ou a dívida 

bruta. 

Com efeito, a DLSP foi por muitos anos, e por duas razões principais, o indicador fiscal 

mais recorrido para sinalizar os custos e os impactos da política fiscal no Brasil.91 Primeiro, o 

fato de a disponibilização das séries de endividamento líquido ter sido feita desde 1991, 

enquanto as estatísticas de dívida bruta passaram a ser divulgadas somente a partir de 1998, 

contribuiu para que o indicador no conceito líquido se tornasse o grande reflexo das decisões 

da administração pública nacional, especialmente no que diz respeito à conjuntura financeira 

do Estado resultante dessas decisões.  

Segundo, há o fato de a DLSP ter sido considerada pela maior parte dos economistas, 

independentemente de suas posições ideológicas, a ‘melhor medida da dívida’, já que a 

 
91 Cf. Borges (2017) 
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abrangência para o seu cálculo é a mais ampla para tratar do financiamento das políticas 

macroeconômicas pelas diversas entidades que compõem o setor público e a consideração dos 

ativos financeiros acumulados pelo governo permite o reconhecimento de mudanças em sua 

estrutura patrimonial. Para Silva e Medeiros (2009, p. 109): “Esse indicador reflete de maneira 

mais adequada a dinâmica dos passivos públicos e o esforço fiscal do governo, revelado pelo 

resultado primário consolidado entre todos os seus níveis”. 

Embora o superávit primário seja um importante componente para estabilizar a razão 

dívida/PIB, uma vez que constitui ganhos decorrentes de fundamentos fiscais que podem ser 

usados para a liquidação dos compromissos do governo (principal e juros), o setor público conta 

com diferentes formas de promover reduções no patamar da dívida líquida, quais sejam, os 

chamados ativos financeiros. Dito isso, alterações no estoque de dívida líquida dependem de 

dois parâmetros: o tamanho da dívida bruta e dos ativos do governo. Esta relação pode ser 

apresentada da forma como se segue. 

∆Dívida líquida = ∆Dívida bruta - ∆Ativos financeiros 

Sendo assim, se a dinâmica de acumulação dos passivos e ativos se desenvolve de 

maneira equivalente, a dívida líquida se mantém estável. Há de se considerar, no entanto, que 

subtrair os ativos dos passivos, a fim de obter o saldo da dívida líquida, só possui resultado 

significativo quando esta conta diz respeito ao mesmo grupo de instituições. No que remete à 

dinâmica entre a DLSP e a DBGG uma relação semelhante não pode ser obtida de forma direta, 

uma vez que esses conceitos tratam de entidades distintas.92 Dessa forma, conforme 

especificado na seção anterior, não é apenas a consideração dos ativos financeiros na DLSP que 

a distingue da DBGG; além disso, as distintas abrangências também representam diferenças 

significativas nos resultados referentes à dívida líquida e bruta. 

Não obstante, o principal tópico de controvérsias atual é o fato de o conceito líquido do 

endividamento reduzir a parcela relacionada aos ativos financeiros do setor público. Alguns 

autores, como será mostrado adiante, questionam se os ativos financeiros devem ou não ser 

considerados nas análises da sustentabilidade das finanças públicas no Brasil e sugerem que 

 
92 Ainda que o governo não acumulasse ativos financeiros, o estoque da DLSP haveria de ser diferente da DBGG, 

visto que cada conceito diz respeito a um determinado grupo de instituições. Para relacionar esses dois indicadores 

é preciso, além de subtrair os ativos financeiros, reputar como dívida bruta os passivos do BC e das estatais não 

financeiras, de forma que os dois conceitos considerem o mesmo grupo de instituições. Assim: 

∆DLSP = ΔDBGG - ∆ATSP + ∆Estatais + ∆BC ou, por fim, ∆DLSP = ∆DBSP - ∆ATSP. 
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DLSP perdeu a capacidade de acompanhar as decisões de políticas fiscal que resultam em custo 

efetivo para o governo brasileiro. Dentro desse debate, diferentes aspectos são elencados para 

indicar significativas restrições apresentadas pelo indicador de dívida líquida. 

Inicialmente, por estar sujeito à dinâmica de dois componentes diferentes – passivos e 

ativos financeiros – a trajetória da DLSP não indica de modo explícito a causalidade de 

determinado resultado fiscal, seja ele determinado pela evolução do endividamento ou pela 

aquisição de ativos pelo setor público. Nessa perspectiva, a dívida líquida pode não ser 

informativa para observar o tamanho dos compromissos do setor público e para apresentar a 

real condição de solvência do setor público, visto que o seu movimento não corresponde 

diretamente às deliberações referentes à dívida assumida para a realização de ações 

macroeconômicas. O crescimento/redução da DLSP, por exemplo, indica apenas uma alteração 

patrimonial, mas não representa uma atuação fiscal expansiva/restrita.  

Além de encobrir as razões para seu saldo, seja pelo progresso da dívida bruta ou dos 

ativos do setor público, a dívida líquida se afasta do resultado da dívida bruta, a depender do 

montante de ativos financeiros acumulados.93 Dissertando sobre o período entre o final da 

década de 2000 e início dos anos 2010, precisamente quando a DLSP passou a ser contestada 

como o melhor indicador de endividamento, Pellegrini (2011) argumenta que o distanciamento 

entre os dois conceitos foi um dos resultados da política de acumulação de ativos observada 

nesses anos, fato que também provocou um crescimento do endividamento público bruto: 

“[...] o uso do conceito de dívida líquida, dívida bruta menos ativos do 

setor público, não deixa transparecer um fato importante. Os superávits 

não serviram para reduzir a dívida bruta, mas sim financiar a aquisição 

de ativos. A própria dívida bruta subiu no período para ajudar a 

financiar a compra de ativos. Em outras palavras, o aumento do ativo 

foi financiado com maior carga tributária e endividamento público.” 

(PELLEGRINI, 2011, p. 5) 

Assim, enquanto os ativos e a dívida bruta cresciam em alguns momentos – o primeiro 

em magnitude superior ao segundo – a dívida líquida observava uma trajetória inversa. Gobetti 

e Schettini (2010) também sugerem que o questionamento da capacidade da estatística no 

conceito líquido em sinalizar a sustentabilidade fiscal do setor público deveu-se aos 

movimentos opostos da dívida nos conceitos bruto e líquido no período, explicação 

fundamentada na política de aquisição de ativos financeiros que corresponde à emissão de 

endividamento público: “Em particular, nota-se que a dívida líquida do setor público brasileiro 

caiu sensivelmente nos últimos anos apesar de os passivos (ou a dívida bruta) terem crescido – 

 
93 Além do montante, a dívida líquida se distingue da dívida bruta pelo perfil da composição de seus passivos. 
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situação esta explicada pelo aumento concomitante que houve nos ativos.” (GOBETTI, 

SCHETTINI, 2010, p. 7).  

Adicionalmente, uma justificativa para a utilização não exclusiva da DLSP como 

indicador fiscal pode ser encontrada em Salto (2018). De acordo com o autor, a dívida líquida 

deixou de ser central nas análises de finanças públicas porque foi constatado que a consideração 

dos ativos do governo nos somatórios oficiais acabava por não mostrar uma série de políticas 

econômicas realizadas pelo setor público, como é o caso, na esfera fiscal, das transferências de 

recursos do TN para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

realizadas por intermédio da emissão de dívida mobiliária federal pelo TN que se converte em 

instrumento de crédito ao setor privado pelo Banco.  

A razão pela qual essas políticas não impactam a estatística da dívida líquida é 

precisamente o fato de o crescimento dos passivos e ativos ocorrer simultaneamente, de forma 

que ambos sejam eliminados na ocasião do lançamento contábil. Essas permutações no interior 

do governo não devem afetar os indicadores de endividamento líquido e de risco fiscal porque, 

no plano conceitual, a geração concomitante de compromissos e ativos para o setor público 

representa a geração de uma dívida com baixa potencialidade de não ser resgatada, tendo em 

vista que, quando a emissão de títulos pelo TN tem como contrapartida créditos a serem 

recebidos, há uma elevação em sua capacidade em liquidá-los.  

Para Silva e Medeiros (2009, p. 108), não estimar os passivos que têm contrapartidas 

financeiras é, na verdade, uma das vantagens da utilização da DLSP, visto que não contabiliza 

ocorrências que promovem resultados fiscais estritamente recíprocos entre contas do setor 

público. Esse aspecto, no entanto, pode ser entendido a partir de dois pontos de vista. Por um 

lado, conforme dito anteriormente, a DLSP não captura de forma integralizada as consequências 

fiscais das emissões de títulos públicos, dado que não contabiliza a totalidade dos encargos 

financeiros de responsabilidade do setor público; por outro lado, a DLSP é capaz de simplificar 

a análise fiscal de um país, já que ela apenas conta como dívida os passivos que não têm como 

contrapartida a aquisição de direitos pelo governo. 

Isso permite, segundo os autores, uma maior adequação das estatísticas fiscais às 

particularidades institucionais dos países, em especial, no caso brasileiro, que observa uma 

relação específica entre sua autoridade monetária e o TN. Caso os ativos do governo não fossem 

considerados na contabilidade fiscal e a autoridade monetária fosse abrangida pela dívida bruta, 

se aproximando mais do conceito de DBSP, todos os seus passivos seriam contabilizados como 
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dívida do governo, independentemente de constituírem ou não canais de financiamento que se 

desdobram em custos verdadeiros para o Estado que, de fato, distorcem a compreensão da 

estratégia da gestão da dívida pública pelas autoridades.94  

A opção por computar os ativos financeiros nos indicadores não é uma questão trivial, 

uma vez que envolve não somente a atribuição desses ativos enquanto expedientes de políticas 

econômicas, mas, sobretudo, em que medida os direitos gerados por essas políticas contribuem 

para a condição de solvência do setor público. De certa maneira, se as políticas econômicas 

podem redundar em custos e ganhos para o setor público, a parcela referente aos ganhos também 

deve fazer parte das avaliações, especialmente quando a construção dos indicadores de finanças 

públicas tem como parâmetro e fundamento básico a tentativa de abranger com maior 

perspicuidade as diferentes práticas e apresentar com maior precisão a conjuntura fiscal do setor 

público; e, além disso, parece ser coerente incluir esses ganhos nos resultados fiscais caso eles 

sejam financeiramente relevantes para o setor público, no sentido em que possam ser utilizados 

para o pagamento de sua dívida.  

Em função da posição estratégica na qual esses ativos poderiam se traduzir em fontes 

de pagamento dos vencimentos devidos pelo setor público, os aspectos supracitados estão no 

cerne dos questionamentos acerca da pertinência do uso da DLSP. Muito se examina se a 

alteração na estrutura patrimonial do setor público provocada pelo aumento recente das duas 

grandes contas do seu ativo, as reservas internacionais e os créditos do Tesouro referentes ao 

sistema de funding dos bancos públicos, corresponde necessariamente em uma melhoria na 

condição de pagamento da dívida do Estado.  

Diante disso, é importante investigar se esses ativos correspondem a somas passíveis de 

utilização no resgate dos títulos públicos emitidos para sustentar a própria aquisição de ativos. 

De acordo com Salto (2018, p. 7), “O problema maior do uso da DLSP é que não diferencia os 

créditos do setor público quanto à sua liquidez. A DLSP contempla créditos com diferentes 

níveis de liquidez, isto é, que podem ser mais ou menos prontamente transformados em dinheiro 

para abater dívida bruta.” Por essa alegação, é possível depreender que são distintos os níveis 

nos quais as reservas internacionais e os créditos do TN junto ao BNDES podem ser entendidos 

como disponibilidades financeiras do governo para a liquidação do passivo em prazos e 

 
94 Embora essas contas do passivo da autoridade monetária sejam reputadas na DLSP, o saldo do indicador não é 

impactado de maneira extensiva precisamente devido à subtração dos ativos de responsabilidade da autoridade 

monetária. 
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condições adequadas, sendo, nesse sentido, as reservas internacionais os ativos mais líquidos e 

os créditos os ativos menos líquidos. 

No caso das reservas, embora constituam ativo com possibilidade de simples conversão 

em moeda real, a realização desta prática para a liquidação de dívida pública exige 

considerações específicas. A política de aquisição de reservas por parte da autoridade monetária 

é executada com o objetivo principal de proteger o país contra crises cambiais e a utilização das 

reservas acumuladas reduz a margem de segurança contra essa atribulação. Acerca disso, 

Pellegrini (2017b) ressalta que, primeiramente, deve se quantificar um nível prudente de 

reservas a ser mantido pelo país e, uma vez feito isso, essas reservas devem ser resgatadas pelo 

BC e ofertadas no mercado de câmbio nacional para poderem, finalmente, ser usadas nos 

pagamentos. 

Estas operações, no entanto, constituem obstáculos para o setor público. O autor ressalta 

que, em primeiro lugar, é impreciso o nível de reservas que promove a segurança e a prevenção 

contra choques externos – e, consequentemente, qual a parcela pode ser utilizada para o 

pagamento da dívida –; em segundo lugar, o resgate dessas reservas, aplicadas nomeadamente 

em títulos soberanos norte-americanos, é gradual, visto que esses papéis possuem prazo médio 

de 2 anos. Além disso, a conversão em reais desses fluxos resgatados em dólar deve ser feita 

de forma a não provocar pressão para cima no valor da moeda brasileira. Isto posto, a liquidez 

parece não ser a única questão a ser debatida acerca da relevância das reservas enquanto ativos 

do governo. 

Por sua vez, a razão para atribuir menor liquidez aos direitos referentes aos empréstimos 

realizados pelos bancos públicos, dos quais o BNDES ocupa papel preponderante em função 

de sua singularidade enquanto política de desenvolvimento nacional, perpassa pela natureza do 

próprio mecanismo de crédito. Assim como no sistema bancário privado, os direitos a receber 

pelas instituições financeiras apenas constituem disponibilidades caso sejam, de fato, recebidos; 

da mesma forma, os créditos a receber pelo BNDES e, consequentemente, repassados para o 

TN, correspondem a um ativo se essas disponibilidades existirem, isto é, se os pagamentos dos 

empréstimos forem efetuados. A inadimplência é, por via de regra, um risco no qual o setor 

público se defronta em relação a esses créditos e que acaba por reduzir a liquidez dos 

desembolsos realizados pelo banco de desenvolvimento. 

Não obstante, a interpretação dos créditos a receber pelo TN como um ativo menos 

líquido, em função de sua potencial inutilização, não parece ser um fato suficientemente 
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elucidativo para tratar como impertinente a análise da condição fiscal do setor público a partir 

da dívida líquida. A DLSP, ao sinalizar variações na estrutura patrimonial do setor público, 

mostra o preço dos ativos que podem ser utilizados, além do resgate da dívida, seguindo a 

estratégia de política macroeconômica nacional, o que significa dizer que os ativos financeiros 

podem ser utilizados de acordo com as deliberações do Governo Federal. Um exemplo disso é 

a utilização crescente e acentuada das reservas internacionais pelo BC em uma tentativa de 

conter a desvalorização do Real.   

Outro exemplo dessa definição estratégica foi a devolução antecipada, pelo BNDES, de 

grande parte das transferências realizadas pelo TN, fato que ressalta a potencialidade de 

utilização desse ativo e indica que as noções relacionadas a sua falta de liquidez são, no mínimo, 

imponderadas. Especificamente, a partir de 2015, com a adoção de um planejamento fiscal 

restrito pelo Governo Federal, e até dezembro de 2018, o total devolvido pelo BNDES ao TN 

atingiu a soma de R$ 309 bilhões em valores correntes. Assim, sob a forma de pagamentos que 

seriam destinados ao resgate de títulos vincendos, um montante desses recursos – colocados 

como menos líquidos – foi prontamente disponibilizado ao governo, fato que impactou a 

trajetória da dívida bruta.95 

Outra objeção feita sobre o reconhecimento das reservas internacionais e das 

transferências às instituições oficiais enquanto garantias de pagamento diz respeito ao resultado 

fiscal líquido da manutenção desses ativos por parte do governo. Mesmo que essas operações 

promovam remunerações para o setor público, o ganho fiscal é, em geral, inferior aos custos do 

passivo.96 Conforme expõem Gobetti e Schettini (2010), o diferencial das taxas de juros que 

incidem sobre os ativos financeiros e sobre a dívida pública tem um impacto direto em relação 

à dívida bruta e, em relação à dívida líquida, um impacto de médio e longo prazo. Isto é, embora 

a contabilização dos ativos não provoque efeitos imediatamente observáveis sobre a dinâmica 

do endividamento, o saldo da DLSP nesse cenário de distintas remunerações sobre ativos e 

passivos aumentaria no decorrer do tempo. 

 
95 De acordo com as determinações da LRF, os recursos transferidos ao banco de desenvolvimento só podem ser 

devolvidos desde que sejam utilizados para efetuar o pagamento da dívida bruta. 
96 As reservas internacionais de responsabilidade da autoridade monetária brasileira são majoritariamente aplicadas 

em títulos no mercado internacional e remuneradas por taxas menores do que os juros que recaem sobre a dívida 

pública brasileira. De maneira semelhante, as transferências de recursos do TN para o BNDES são financiadas 

pela emissão de dívida e remuneradas pelos indexadores da dívida, enquanto os créditos prescritos ao setor público 

são pagos de acordo com a TJLP/TLP, uma taxa inferior. O resultado da diferença entre as taxas que remuneram 

os ativos e passivos do setor público brasileiro é denominado de custo de carregamento (das reservas e das 

transferências). Sobre isso, ver Pellegrini (2017c) e Gobetti e Schettini (2010). 
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Com relação ao resultado fiscal das operações de empréstimo entre o TN e o BNDES, 

no entanto, Pereira, Simões e Carvalhal (2011) analisam as operações iniciais de empréstimo e 

mostram que, ao contrário de efeitos fiscais negativos, a política de transferências de recursos 

resultou em ganhos fiscais referentes ao lucro das operações do BNDES e a outros ganhos 

líquidos de curto e longo prazo. No primeiro caso, a ideia é que as operações do banco de 

desenvolvimento produzem resultados positivos, sejam eles através de dividendos, tributos ou 

lucros retidos. Os ganhos fiscais de curto prazo seriam aqueles referentes ao impacto direto do 

crédito do BNDES sobre o investimento, enquanto os ganhos de longo prazo seriam 

decorrentes, principalmente, de benefícios fiscais indiretos, como a elevação da renda do setor 

privado nacional e da carga tributária da União. Assim, os custos diretos referentes ao 

diferencial de juros não explicam a totalidade dos resultados da atuação do BNDES.  

Além destas questões, a DLSP também é questionada em relação à sua sensibilidade 

frente a variáveis macroeconômicas inconstantes, como é o caso da taxa de câmbio. Esta taxa 

influencia a dinâmica da dívida líquida tanto pela evolução da dívida bruta, a partir de mudanças 

no saldo da dívida externa e da dívida interna denominada em moedas estrangeiras, quanto pela 

evolução do ativo público, por meio de variações no valor de mercado em real das reservas 

internacionais. Desvalorizações no câmbio tendem a provocar reduções no estoque da DLSP 

pelo aumento da parcela do ativo, e o impacto sobre o passivo é pequeno em razão do perfil 

atual da dívida. Mais uma vez, alterações nesse indicador não apresentam relação direta com as 

determinações da política fiscal.  

A questão apontada não parece dizer respeito ao indicador em si, mas, sim, às diversas 

determinações nas quais o mercado de câmbio está sujeito e, principalmente, à estratégia 

definida pelos gestores da dívida pública que abrange, inclusive, qual é o melhor perfil de 

endividamento a ser perseguido. Isto é, no que diz respeito aos passivos, se é alto o grau no qual 

a DLSP pode ser influenciada por alterações na taxa de câmbio, isso significa, na verdade, que 

grande parte dos fatores condicionantes da dívida está indexada ao câmbio.97 Por sua vez, no 

que diz respeito à variação das reservas internacionais provocada por alterações no câmbio, tal 

fato parece ser um resultado coerente com a particularidade brasileira de incluir o BC e, por 

conseguinte, as políticas de sua autoridade, na dimensão do setor público e no indicador de 

dívida líquida. 

 
97 De maneira similar, a variação do passivo decorrente de impactos cambiais também pode se expressar no saldo 

da DBGG. 
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Embora tenha uma abrangência menor, a DBGG não traria consigo os mesmos dilemas 

da DLSP e seria, conforme manifestado por Pellegrini (2017b), o indicador preferível para 

analisar a conjuntura recente da administração do setor público no Brasil. Seja dito de 

passagem, o que o autor descreve como recente pode ser entendido como as repercussões no 

endividamento público provocadas pela ampliação da atividade estatal no período posterior à 

crise financeira internacional de 2008. A DBGG, por não sinalizar variações com propósitos 

indeterminados no patrimônio do governo, isto é, por não contabilizar alterações 

insuficientemente representativas na condição patrimonial do setor público, revelaria melhor as 

consequências fiscais de suas políticas macroeconômicas e por isso a DLSP haveria de ser 

abandonada.98 

Em que pesem os fatos assinalados anteriormente, é necessário considerar que os 

resultados apresentados pelas estatísticas fiscais dizem respeito às dinâmicas dos compromissos 

e créditos do governo que, por seu turno, estão circunscritas aos direcionamentos propostos por 

seus administradores. São eles os responsáveis pela definição não somente dos prazos, do perfil 

e das taxas que deverão remunerar os passivos (a ativos) do governo, mas, além disso, de que 

forma e com qual intensidade seus ativos deverão ser obtidos, mantidos e utilizados como 

instrumentos para o pagamento da dívida do Estado.  

Desta maneira, conforme sustentado por Gobetti e Schettini (2010), todo o conjunto de 

política macroeconômica, seja pela definição da orientação da política monetária e cambial pelo 

BC e da política fiscal pelo TN, é relevante para entender as alterações no arranjo entre ativos 

e passivos públicos. Por isso, a fim de captar com maior amplitude os resultados das finanças 

públicas, sejam eles positivos ou negativos, é fundamental analisar o endividamento público 

em seu conceito bruto e líquido, de forma a abarcar também a dinâmica dos ativos. 

 

2.3 – Dinâmica, determinantes e sustentabilidade da Dívida Pública 

No debate acerca dos efeitos macroeconômicos do resultado primário do setor público 

localizam-se duas grandes formas de interpretação do déficit orçamentário e da política de 

gastos públicos, visto que essa é a variável estratégica da política fiscal. Para a vertente não 

 
98 De fato, a DBGG tem sido, atualmente, a estatística de referência para formulações políticas e ponderações de 

mercado em relação à dívida pública brasileira. A título de exemplo, verifica-se que a DBGG é o único indicador 

acompanhado pelo Plano Anual de Financiamento do Tesouro Nacional, pelo boletim Prisma Fiscal do Ministério 

da Economia e pelo boletim Macro IBRE/FGV. A DLSP, contudo, continua a ser examinada e projetada pelo 

relatório Focus do BC e pelo Relatório de Acompanhamento Fiscal da Instituição Fiscal Independente (IFI) do 

Senado Federal, que também acompanha a DBGG.  
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convencional, o déficit fiscal aparece como um resultado que pode ou não, a depender da 

influência da política fiscal na demanda agregada, encontrar-se em situação de equilíbrio. Para 

o consenso teórico vigente, no entanto, o déficit público manifesta-se como medida de impacto 

da ação pública no ambiente econômico, o que expressa que as decisões orçamentárias das 

administrações públicas são capazes de demarcar limites em relação ao progresso de diversas 

variáveis econômicas, sejam elas relativas à coordenação das forças de mercado, tal qual as 

variações no nível de preços ou nas taxas de juros, ou definidas no âmbito do próprio quadro 

fiscal do Estado, como o tamanho de sua dívida. 

Versar sobre a gestão fiscal, nesse corte analítico, requer entender as finanças do 

governo como elemento de suporte às expectativas dos agentes privados e ao funcionamento 

apropriado dos mercados. A profusão de efeitos que a atuação pública é capaz de exercer sobre 

a demanda agregada e, consequentemente, sobre a determinação da renda em uma economia é 

propriedade a ser analisada em segundo plano. É por isso que, uma vez que o tamanho da dívida 

pública é acolhido pelas instituições de mercado como parâmetro para tomada de decisões e a 

administração orçamentária do governo é relatada como condição dominante para a evolução 

daquela, a condução da política fiscal deve, afinal, ser analisada pela ótica da sustentabilidade 

da dívida pública. 

Nessa linha de pensamento, o déficit primário aparece como parâmetro que define e 

explica a trajetória de crescimento da dívida pública em função da restrição orçamentária que 

se impõe ao setor público. O resultado primário, estatística representada pela NFSP no conceito 

primário, corresponde à diferença entre as despesas e receitas primárias do governo ou, em 

outras palavras, à diferença entre os gastos com bens e serviços (G) e transferências (Tr) e a 

receita tributária arrecadada (T). Formalmente, Blanchard (1991) apresenta a NFSP primária 

da forma seguinte: 

Resultado primário = G + Tr – T 

O resultado primário do setor público positivo indica um déficit primário, isto é, quando 

ocorre um fluxo de despesas superior ao fluxo de receitas primárias em determinado período 

contábil. Esse resultado provoca o crescimento da dívida pública porque, quando os gastos 

públicos não podem ser completamente financiados através da receita tributária ou com ganhos 

de senhoriagem, as necessidades de financiamento do setor público deverão ser liquidadas com 

recursos obtidos via empréstimos do setor privado, por intermédio da venda de títulos públicos. 

Essa ideia ancestral surge pela consideração do Estado enquanto um agente econômico que se 
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comporta sob as mesmas condições dos demais agentes em uma economia e, como 

consequência, por grande parte de suas peculiaridades e prerrogativas serem suprimidas como, 

por exemplo, a capacidade governamental de financiamento de suas políticas através da 

emissão monetária. 

Ainda que a execução orçamentária do governo possua estreita relação com o saldo do 

endividamento público, os tradicionais indicadores de dívida do Brasil também estão 

subordinados a variáveis alheias a definição de despesas e de carga tributária, como as contas 

referentes ao pagamento de juros nominais e à alteração patrimonial do governo. Mais 

especificamente, os componentes responsáveis pela dinâmica da dívida pública dizem respeito 

ao esforço fiscal do governo e à operacionalidade da política monetária e cambial, o que inclui 

a escolha dos seus instrumentos de transmissão e o gerenciamento da taxa de juros e da taxa de 

câmbio pelo BC, responsáveis por alterações na estrutura de ativos e passivos do governo. É 

comum observar que em determinados períodos uma variável se mostre mais expressiva do que 

o outra na definição da trajetória do endividamento público no Brasil.  

O resultado primário do setor público não abrange as despesas com pagamentos de juros 

referentes ao estoque existente de dívida e as receitas decorrentes da remuneração sobre os 

ativos públicos. Sendo assim, seja pela determinação quase autônoma da taxa de juros pela 

autoridade monetária ou a partir de sua atuação objetivada ao cumprimento de sua meta 

inflacionária, as despesas financeiras impostas ao setor público também se apresentam como 

variáveis relevantes para o acompanhamento dos custos fiscais que são incorporados na 

dinâmica da dívida pública.99 O indicador que representa as despesas primárias e financeiras do 

setor público é a NFSP no conceito nominal, que pode ser expressa pela soma entre o resultado 

primário e os juros calculados sobre a dívida do governo: 

Resultado nominal  =  juros  +  resultado primário 

As parcelas referentes ao resultado primário e aos juros, mesmo que constituam somas 

distintas, são igualmente explicativas na definição da trajetória da dívida pública. Em um 

cenário de déficit primário, o estoque de dívida subirá de acordo com o montante de títulos 

emitidos em contrapartida das despesas primárias e financeiras. Mesmo em um cenário de 

 
99 Silva e Medeiros (2009, p. 102) afirmam que “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.” 

Esta afirmação diz respeito à necessidade de financiamento do setor público no conceito nominal, visto que, para 

além das determinações primárias, o crescimento da dívida também é explicado pela regularidade da política 

monetária.  
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superávit primário, se os juros a serem apropriados corresponderem a uma soma superior, uma 

nova dívida deverá ser contraída pelo setor público no montante que excede o esforço fiscal do 

setor público. Decorre disso que o tratamento do resultado primário enquanto variável de ajuste 

para a persecução da sustentabilidade das finanças públicas é opção relativamente equivocada, 

uma vez que o déficit primário não explica isoladamente o tamanho dos compromissos 

assumidos pelo setor público. É essa a visão de Bastos, Rodrigues e Lara (2015): 

A partir dessa simples definição, que relaciona o resultado primário, os 

juros e o estoque de dívida pública, já se pode visualizar uma importante 

implicação para a análise da política econômica. Se a variável de 

controle de política econômica é a dívida pública, então a fixação de 

um superávit primário, independentemente da taxa de juros corrente, 

não é suficiente para atingir alguma meta dessa variável, pois o 

resultado final dependerá do montante de juros pago. (BASTOS, 

RODRIGUES, LARA, 2015, p. 679) 

  

 A contabilização das despesas com juros efetivos é importante para indicar de que 

maneira a política monetária definida pelo BC pode estreitar os efeitos ou ir em direção oposta 

aos objetivos estabelecidos para a política fiscal, uma vez que a definição de um alto patamar 

para a taxa de juros, apesar de funcionar como importante instrumento de valorização do capital, 

tende a aumentar o custo dos serviços da dívida e a estabelecer uma trajetória ascendente de 

endividamento. Decorre disso que um regime de geração de superávits primários não é condição 

suficiente para uma redução no patamar da dívida pública e uma estratégia de administração da 

dívida que estabelece a restrição exclusiva do escopo de atuação da política fiscal não é 

necessariamente capaz de obter os resultados desejados para a estabilização dos indicadores de 

endividamento público. 

O déficit público responsável por determinar a dinâmica de crescimento da dívida 

pública consiste, portanto, na NFSP no conceito nominal, que incorpora não apenas as políticas 

que visam promover alterações na demanda agregada e nas finanças públicas de uma economia, 

mas, também, todas as determinações que afetam a taxa de juros que, como é sabido, tem 

extensas implicações sobre a condução da política macroeconômica no Brasil. O pagamento de 

apropriação de juros é propriamente apresentado por Giambiagi (2011): 

Jt = iBt−1                                                                                           (1) 

 Em que: 

Jt = despesa de juros nominais 

i = taxa nominal média ponderada, incidente sobre a dívida 

Bt−1 = dívida acumulada até o final do período t -1 
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 Pela equação (1) acima, o dispêndio financeiro do governo no momento t é igual ao 

pagamento dos juros nominais que incidem sobre a dívida pública acumulada até o momento t-

1 que, por sua vez, é calculada com fundamento na dívida acumulada em t-2. 

Vencidos o cálculo do déficit nominal e considerando uma economia aberta, outra 

variável importante para explicar a evolução da dívida pública é o ajuste patrimonial. No caso 

brasileiro, como mostra Mendonça et al. (2009), esse ajuste pode ser descrito a partir de três 

parcelas. A primeira delas diz respeito a flutuações na taxa de câmbio que determina a 

apreciação ou depreciação do preço dos ativos e passivos financeiros do setor público 

relacionados ao câmbio, como os títulos denominados em moeda estrangeira e as reservas 

internacionais.  

A segunda trata dos efeitos das privatizações sobre a estrutura patrimonial do setor 

público e, finalmente, tem o ajuste relacionado aos ‘esqueletos’, rubrica que representa o 

reconhecimento de passivos ocultos preexistentes, referentes à contabilização equivocada de 

déficits públicos em outros períodos. Cabe dizer que o ajuste patrimonial impacta mais a 

estrutura de ativos do setor público e, portanto, a DLSP.  

Considerando todos os fatores que condicionam a evolução da dívida pública 

explicitados anteriormente neste capítulo, o estoque acumulado de dívida até o momento t pode 

ser representado por uma equação de movimento que relacione os custos das diversas 

estratégias macroeconômicas.  Com base em Gobetti e Schettini (2010), essa relação pode ser 

apresentada da forma que se segue: 

𝐵𝑡 = 𝐵𝑡−1 + 𝑆𝑡  + 𝐽𝑡  + 𝐴𝑃𝑡                                                                               (2)    

Em que: 

Bt−1 = dívida acumulada até o final do período t -1 

St = déficit primário 

Jt = despesa de juros nominais 

APt = ajuste patrimonial 

 Rearranjando as equações de modo a discriminar precisamente os fatores que 

condicionam o tamanho da dívida: 

𝐵𝑡 = (𝑖 +  1) 𝐵𝑡−1 + 𝑆𝑡 + 𝐴𝑃𝑡                                                                           (3)                     
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Com base em (3), é possível depreender nitidamente que o valor nominal da dívida 

pública em um determinado instante depende do estoque de dívida acumulado em períodos 

anteriores, remunerado pelos juros líquidos devidos, e da nova dívida contraída no instante 

atual. Uma vez observados os determinantes do estoque corrente de dívida, é importante  

verificar os determinantes da variação no saldo da dívida pública; para isso, é suficiente 

relacionar o estoque de dívida atual com o acumulado até o final do período t -1, passando-o 

para o lado esquerdo: 

𝐵𝑡 – 𝐵𝑡−1 =  𝑆𝑡  + 𝐽𝑡  + 𝐴𝑃𝑡                                                                              (4) 

𝛥B =  Déficit nominal + APt                                                                           (5) 

A equação (5) mostra que uma mudança no valor nominal da dívida é provocada pelos 

resultados apresentados pelo déficit nominal e pelo ajuste patrimonial do setor público. Isso 

significa dizer que o valor da dívida pública haveria de se manter inalterado na hipótese de a 

diferença entre o resultado primário e o pagamento de juros ser nula e não houvesse nenhum 

ajuste na estrutura patrimonial do setor público, a despeito de outros possíveis determinantes 

desta dinâmica, tal como a renegociação de dívida entre estados e municípios com a União. 

Esta parcela, no entanto, é pouco significativa para a análise da evolução da dívida.                     

Um passo seguinte na análise da dívida pública consiste em compreendê-la para além 

do seu valor absoluto, isto é, tratá-la enquanto proporção ao PIB. Isso se faz necessário porque 

o tamanho do endividamento possui relevância em análises fiscais apenas quando comparado 

à condição financeira de pagamento dos compromissos pelo Estado, circunstância que 

acompanha, a princípio, o nível de renda de uma nação. Deduz-se disso que, conforme realçado 

por Mendonça et al. (2016), o nível de crescimento de uma economia ao longo do tempo que 

se transfigure em aumento da arrecadação tributária e de outras receitas econômicas por parte 

do Estado assume uma posição de parâmetro para indicar os limites reais para a liquidação dos 

saldos de dívida acumulados ao longo do tempo. 

Com efeito, se a condição de sustentabilidade correntemente aceita no debate sobre as 

finanças públicas diz respeito à trajetória estável do endividamento e esse resultado, por seu 

turno, pode ser obtido pelo crescimento a taxas equiparáveis da dívida e do PIB, uma economia 

que cresce ao longo do tempo não enfrenta restrições absolutas em relação ao tamanho dos 

compromissos assumidos pelo setor público. Isto é, se um governo não se configura um devedor 

Ponzi e não existem riscos nos quais a gestão da dívida pública pode implicar à estabilidade 
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macroeconômica nacional, o tamanho absoluto da dívida constitui matéria subsidiária para 

discussões. 

 Em vista disso, a trajetória da dívida pública deve ser analisada, assim como faz 

Blanchard (1991), por intermédio do coeficiente de endividamento, isto é, pelo 

acompanhamento da taxa de crescimento da dívida relativamente à taxa de crescimento da 

renda nacional. A equação seguinte mostra os fatores responsáveis pela dinâmica da relação 

entre dívida pública e o PIB, onde todas variáveis estão medidas em termos reais ex post, de 

forma a desconsiderar os efeitos da variação dos preços, uma vez conhecidos, sobre os 

resultados apresentados pelo coeficiente, tornando a análise dos fatores de variação da dívida 

mais rigorosa. 

Δb  =  (r – g)b  +  𝑆𝑡  +  α                                                                (6)    

Após algumas operações simplificadas, o resultado apresentado por (6) mostra, em 

relação ao PIB, a união dos fatores responsáveis pela dinâmica da dívida pública. Com base em 

Blanchard (1991), eles são a taxa real de juros (r), a taxa de crescimento do PIB (g), o 

coeficiente de endividamento inicial (b) e a razão entre o resultado primário e o PIB. Há de se 

considerar, também, o efeito dos ajustes patrimoniais (α). De acordo com a equação anterior, o 

sentido e a dimensão de variações no coeficiente de endividamento explicam-se pela 

proporcionalidade das variações da taxa real de juros, do déficit primário em proporção ao PIB 

e dos ganhos patrimoniais relativamente à variação da taxa de crescimento do produto.  

Em virtude desses apontamentos, fica claro que a relação entre as variações da taxa real 

de juros e a taxa de crescimento real do PIB definem com maior expressão a trajetória dos 

passivos públicos e que o tamanho do superávit primário aparece na margem, sendo importante 

apenas para mitigar os efeitos de um resultado positivo da diferença entre r e g, provocado por 

um déficit nominal substantivo, por exemplo. Por definição, o superávit primário necessário 

para estabilizar a relação dívida/PIB é aquele igual ou maior do que a diferença entre r e g e, 

nesse sentido, o regime de superávit primário enquanto um dos pilares do tripé macroeconômico 

em vigência no Brasil se apresenta como solução para as determinações do saldo da dívida 

pública impostas pela autoridade monetária. Isto é, pelo arcabouço institucional da política 

macroeconômica baseado nas proposições da NSN, as determinações monetárias da dinâmica 

da dívida pública podem ser preteridas por um regime fiscal suficientemente rígido para 

permitir o avanço estável da dívida governamental no tempo, muito embora, conforme 

mostrado, a trajetória da dívida seja definida por um conjunto de variáveis. 
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CAPÍTULO 3 – A DÍVIDA PÚBLICA BRASILEIRA NO PERÍODO  

PÓS-CRISE (2008-2018) 

  

Nas discussões dos capítulos anteriores, buscou-se compreender o endividamento 

público como um fenômeno regular no progresso das economias capitalistas, em que se destaca 

o fato de a dívida ser um instrumento antigo e global que entrega ao setor público a 

potencialidade de realização de uma série de políticas macroeconômicas de relevo, sejam elas 

relacionadas ao crescimento econômico por meio da ampliação dos gastos correntes associados 

à promoção do emprego e da renda, ou relacionadas à manutenção da estabilidade do sistema 

financeiro nacional. 

Em decorrência disso, também buscou-se atestar a dinâmica da dívida pública como um 

produto decorrente de diferentes determinações, isto é, alinhado ao conjunto de políticas 

econômicas de prerrogativa do setor público. A política fiscal não aparece, nessa lógica, como 

a única variável analítica relevante para a compreensão justa dos desdobramentos fiscais das 

deliberações do Estado, sendo que, na verdade, muitas delas se relacionam às decisões tomadas 

no âmbito da política monetária de responsabilidade do BC programada para controlar a 

liquidez do sistema econômico, com propósitos e instrumentos estabelecidos consoante ao 

regime de metas de inflação vigente, no Brasil, desde 1999.  

Posto isso, este capítulo se inicia com uma análise da evolução da DLSP e da DBGG, 

destacando a diferenciada dinâmica entre elas formada recentemente muito em razão das 

políticas de acumulação de ativos interno e externos pelas entidades do setor público brasileiro. 

Na sequência, a trajetória dos passivos do governo é apresentada, de modo a pormenorizar as 

deliberações fiscais e principalmente monetárias que têm sido mais representativas enquanto 

definidoras do curso da dívida pública no Brasil.  

 

3.1 – Evolução recente dos indicadores de dívida e ativos públicos 

 No período analisado, que abrange os anos de 2008 até 2018, os dois principais 

indicadores de endividamento público utilizados no sistema de contas brasileiro – a DLSP e a 

DBGG/BC – podem ser analisados a partir de uma subdivisão em três estágios, quais sejam: de 

2008 até 2013, cenário de grande redução da dívida líquida e queda e estabilização da dívida 

bruta; os anos de 2014 e 2015, onde se verifica um crescimento acentuado da dívida bruta e um 

crescimento moderado da dívida líquida; e 2016 e os anos posteriores, nos quais as dívidas 



84 
 

 
 

bruta e líquida crescem significativamente, mantendo a diferença média de 21% em relação ao 

PIB entre as duas medidas. O gráfico a seguir expressa essas considerações. 

Gráfico 1: Evolução da DLSP e da DBGG - 2008-2018 (% PIB) 

        Fonte: Elaboração própria com base em Banco Central. 

Na primeira fase do endividamento público brasileiro a DLSP registra uma tendência de 

decrescimento, seguindo uma estratégia expansiva de política fiscal desempenhada em razão 

do enfrentamento da crise financeira internacional que se iniciou em meados de 2008. Para 

fazer frente a esse novo contexto, a partir desse ano, porém de forma breve, a administração 

macroeconômica brasileira passou a ser orientada por princípios não muito fiéis aos defendidos 

pela NSN, em que se sobressai a visão particular do governo brasileiro que atribuiu elevado 

grau de importância à intervenção do Estado e à política fiscal como mecanismo estimulador 

da demanda (Biasoto e Afonso, 2014).  

O impacto da orientação expansiva da política econômica na dívida líquida foi, a 

princípio, reduzido pelos sucessivos superávits fiscais primários verificados pelo setor público 

consolidado em função do crescimento econômico da época. Há uma confusão, no entanto, no 

que tange a relação entre os superávits e a trajetória da dívida líquida. Por considerar os ativos 

do setor público, conforme argumentam Pellegrini (2011) e Mendonça et al. (2016), o indicador 

de dívida líquida foi beneficiado de forma direta pelos saldos orçamentários positivos, visto que 

estes, ao invés de promoverem uma redução no montante de compromissos públicos, 

fundamentaram a realização de uma prática de aquisição de ativos internos e externos pelas 

entidades governamentais. Este argumento pressupõe a hipótese de que a aquisição de ativos 

depende do acúmulo de superávits primários. 
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No máximo pode-se aceitar que, como o diferencial de juros que remunera ativos e 

passivos provoca, no longo prazo, o aumento da DLSP, o contexto de superávits primários pode 

ter favorecido a decisão de adquirir aqueles ativos, já que esses superávits poderiam compensar, 

integral ou parcialmente, os efeitos que a despesa líquida com juros teria sobre a DLSP. Por 

outro lado, o saldo da dívida bruta, impactado apenas pela agregação de passivos referentes ao 

conjunto da política macroeconômica estatal, manteve-se relativamente estável até 2013, o que 

no mínimo mostra que mesmo que a aquisição de ativos tenha contribuído para o seu aumento, 

outros fatores compensaram este efeito.  

O que se observou nesse intervalo de tempo foi reproduzido nos períodos seguintes, nos 

quais a dinâmica da dívida líquida apresentou comportamento diferenciado em relação à 

dinâmica da dívida bruta. Na segunda fase da evolução da dívida pública, que se inicia em 2014 

em conjunto de uma trajetória de déficits nominais crescentes e crescimento real do PIB 

significativamente inferior ao período predecessor, a DLSP e a DBGG interrompem suas 

tendências e se ampliam, dilatando a diferença existente entre elas e atingindo a discrepância 

de 29,9% do PIB em 2015. Especificamente, entre 2014 e 2015 o crescimento da dívida bruta 

supera o da dívida líquida tanto em magnitude quanto em velocidade: enquanto a dívida líquida 

cresce 5,1% e apresenta tendência crescente no final do período, a dívida bruta cresce a partir 

de 2014 aproximadamente 10% a mais que a dívida líquida. 

Por fim, a terceira fase, que compreende os anos de 2016, 2017 e 2018, apresenta os 

resultados mais extremos: os estoques da DBGG e DLSP crescem abundantemente, mesmo 

com a manutenção da estratégia de ajuste fiscal nesse período que, em tese, deveria reduzi-los. 

No entanto, ainda que o crescimento da dívida bruta tenha indicado uma expansão na posição 

dos compromissos do governo geral, grande parte em função da ampliação das operações 

compromissadas seguindo a administração das políticas monetária e cambial, desta vez o 

crescimento da DLSP é notavelmente superior ao da DBGG; enquanto a dívida bruta cresce 

10% do PIB após o fim do período anterior, a dívida líquida cresce aproximadamente em 

magnitude dobrada, o que sinaliza, naturalmente, decrescimento dos ativos, como ficará claro 

adiante. 

Essa diferença na dinâmica dos indicadores, assim como nos outros períodos, pode ser 

explicada pela evolução dos ativos que conduzem fortemente, a despeito da dinâmica dos 

passivos, a trajetória da DLSP. Quer dizer, quando a expansão dos passivos corresponde 

simultaneamente em alteração equivalente na estrutura patrimonial do setor público, apenas o 

indicador no conceito bruto é alterado; a DLSP é, assim, utilizada como referência para mostrar 
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a totalidade da dívida que não possui contrapartida financeira em termos de créditos 

acumulados pelo setor público. Por muitos anos a DLSP foi considerada o melhor indicador 

fiscal justamente por mostrar o quanto sobraria de dívida caso os ativos do setor público fossem 

utilizados, mas o crescimento substancial dos ativos e a sua suposta iliquidez motivou o 

tratamento dos ativos enquanto fator não muito relevante nas análises das finanças públicas.100 

A política de aquisição de ativos pelo setor público – que corresponde à junção do 

Governo Geral, do BC e das empresas estatais – junto ao setor financeiro público e privado, ao 

setor privado e ao resto do mundo passou a ser característica marcante da gestão das políticas 

fiscal, monetária e cambial desde o início do século XXI, mas aprofundou-se no final da última 

década. No que diz respeito à política fiscal, destacam-se as transferências do TN para bancos 

públicos, em especial o BNDES, na forma de empréstimos com contrapartida de créditos a 

serem recebidos pelas instituições e, consequentemente, pagos ao governo. Em relação às 

políticas monetária e cambial, distingue-se a atuação do BC na busca pela estabilidade 

financeira que levou à compra de somas crescentes de reservas internacionais. A tabela seguinte 

apresenta o valor relativo dos ativos acumulados pelo setor público entre 2008 e 2018. 

Tabela 1 - Ativos internos e externos do Setor Público - 2008-2018 (% PIB) 

Ativos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A. Do governo geral + BC 24,55 24,97 26,78 29,68 31,47 31,00 32,80 39,82 33,89 32,97 32,91 

Internos  9,01 12,49 14,41 14,59 15,62 14,48 15,62 15,81 14,55 13,79 11,81 

Recursos do FAT na rede bancária 4,38 4,2 3,76 3,59 3,55 3,44 3,49 3,78 3,82 3,87 3,96 

Créditos do TN a inst. fin. oficiais 1,38 4,34 6,6 7,29 8,45 8,75 9,44 9,46 7,6 6,84 5,0 

Aplicação fundos/programas fin. 1,98 2,21 2,46 2,27 2,35 2,17 2,35 2,57 2,84 2,81 2,96 

Créditos e outras contas do BC 0,31 0,94 0,85 0,94 0,86 -0,21 -0,01 -0,4 -0,08 -0,07 -0,31 

Demais créditos 1 0,96 0,80 0,74 0,50 0,41 0,33 0,35 0,40 0,37 0,34 0,20 

Externos  15,54 12,48 12,37 15,09 15,85 16,52 17,18 24,01 19,34 19,18 21,10 

Reservas internacionais 15,54 12,48 12,37 15,08 15,83 16,51 17,18 24,01 19,34 19,18 21,1 

Demais 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Das estatais  0,80 0,71 0,62 0,57 0,59 0,58 0,68 0,87 0,88 0,90 0,88 

Total (A + B) 25,35 25,68 27,40 30,25 32,06 31,58 33,48 40,69 34,77 33,87 33,79 

Fonte: Gobetti e Schettini (2010, p. 20), atualizado, adaptado e elaborado pelo autor com base em Banco Central. 

Realmente, a tabela 1 mostra que as maiores contas do ativo são os ativos do governo 

geral e do BC, quais sejam, respectivamente, os empréstimos do TN às instituições financeiras 

oficiais que cresceram de 1,38% do PIB em 2008 para 5% do PIB em 2018, e as reservas 

internacionais que cresceram de 15,54% do PIB em 2008 para 21,1% do PIB em 2018. As 

 
100 Cabe dizer que o questionamento da DLSP enquanto melhor indicador de dívida se deu em uma circunstância 

em que a dívida bruta crescia, mas a dívida líquida apresentava trajetória distinta. Nesse sentido, para justificar a 

redução do ‘intervencionismo’ em termos de uma política fiscal com caráter expansivo, a DLSP não seria, de fato, 

a melhor estatística a ser acompanhada, visto que não demonstraria um expansionismo a ser controlado. 
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outras contas, com evidência para os recursos do FAT na rede bancária e as aplicações em 

fundos e programas financeiros dos governos, apresentam comportamento estável e se mantém 

na faixa de 7% do PIB ao longo desses anos. 

Quando agregadas, as contas dos créditos do TN e das reservas internacionais aumentam 

a sua participação no total do valor dos ativos acumulados pelo setor público nesse período; em 

2008, correspondiam a 62% do total, enquanto em 2018 essa soma foi equivalente a 

aproximadamente 80% do valor dos ativos. Por essas contas serem objetos categóricos de 

críticas, seus progressos devem ser brevemente particularizados não só para qualificar as 

estratégias de política econômica estabelecidas no período em análise, mas também para 

apresentar alguns elementos importantes para a explicação das variações da dívida líquida e do 

aumento do passivo público nos últimos anos. 

Primeiramente, as transferências do TN às instituições financeiras oficiais foram 

programadas como um importante elemento da política fiscal no período pós-crise que passou 

a conceber, como formas de determinação das condições de crescimento econômico, segundo 

Lopreato (2015, p. 18), “a expansão dos investimentos das empresas públicas, a presença estatal 

na articulação e no financiamento de projetos de investimento privado, o uso de incentivos 

fiscais e financeiros em favor do capital privado, a definição de uma política industrial, ao lado 

da maior presença dos bancos públicos na oferta de crédito [...]”. Vale dizer que, conforme 

destaca Lopreato (2015), a formulação da política econômica após 2008 não abandonou as 

práticas de cumprimento das metas fiscais, mas a orientação econômica, a partir deste momento, 

compreendeu em primeiro plano a promoção e manutenção do crescimento econômico 

brasileiro.  

Nesse cenário, as operações das instituições públicas federais tornaram-se instrumento 

de ação contracíclica e complementar fundamentadas, entre outras coisas, no fomento da ação 

do setor privado por meio de instrumentos financeiros, tais quais o aumento da participação das 

instituições financeiras públicas, e o aumento da oferta de recursos, no mercado de crédito 

nacional. Para que os balanços dos bancos públicos fossem sustentados, frente a um 

crescimento no nível de investimentos privados, a opção tomada foi a de promover a concessão 

de empréstimos pelo governo às instituições financeiras, de forma que estas melhorassem as 

condições de acesso ao crédito do sistema financeiro nacional, compensando, com recursos 

públicos, a oferta de recursos privados disponibilizada aos investidores de forma modesta, 

concentrada e custosa. 
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Dentro desse plano, o BNDES foi o principal recebedor dos recursos oriundos do TN, 

soma aproximada a 90% de todo o crédito concedido pela União aos bancos públicos entre 2008 

e 2014, período em que o Banco captou recursos diretos junto ao TN e grande parcela dos ativos 

internos do setor público foi composta (conforme a tabela 1). A posição singular do BNDES 

nas políticas de fomento ao setor privado pode ser justificada pelo caráter do próprio banco de 

desenvolvimento socioeconômico que tem, como algumas de suas responsabilidades, o 

financiamento do investimento produtivo, desde a aquisição de equipamentos até a capacitação 

empresarial e laboral, e a mitigação da restrição da oferta de crédito de longo prazo em moeda 

local (Pereira e Miterhof, 2018). 

 Entre 2008 e 2014, as transferências do TN para o BNDES alcançaram a magnitude de 

R$ 416 bilhões em valores correntes e foram possibilitadas pela emissão de títulos públicos 

federais pelo TN. Embora não produzam efeitos diretos sobre o indicador de dívida líquida, 

visto que estas operações de empréstimos envolviam, em contrapartida à dívida emitida, a 

criação de créditos ao governo a serem pagos no longo prazo, os aportes de recursos ao BNDES 

constituíram custos fiscais diretos para a União marcados pelo crescimento da dívida bruta – 

especificamente na conta da Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) – no montante 

equivalente às emissões. Essas emissões foram realizadas por meio de operações estruturadas, 

uma das modalidades da emissão direta, isto é, quando a apropriação de recursos é remetida 

para a realização de projetos específicos estabelecidos em Lei. O gráfico seguinte explicita as 

emissões diretas realizadas pelo TN para a concessão de crédito ao BNDES, com valores 

corrigidos pelo IPCA. 

Gráfico 2: Emissões diretas do TN para concessão de crédito ao BNDES - 2008-2018  

(RS bilhões) 

      Fonte: Tesouro Nacional. 

17

177
167

75 77

52

75

0 0 0 0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



89 
 

 
 

À primeira vista, é observável o decrescimento no volume de emissões diretas 

direcionadas ao BNDES, sem emissões a partir de 2015. Após um longo período de expansão 

nas emissões para concessão de crédito, a interrupção verificada a partir de 2015 se associa a 

um movimento mais geral relacionado a novas formas de interpretar a função do BNDES, e 

isso, essencialmente, pelo esgotamento das condições que motivaram e justificaram a 

ampliação da atuação do BNDES no mercado de crédito nacional até então, quais sejam, o 

crescimento econômico, o crescimento do investimento privado e o entendimento do Estado 

enquanto relevante agente condutor do processo de desenvolvimento. Dessa forma, o mau 

desempenho da economia brasileira a partir de 2015, associado a uma redução na demanda por 

créditos do BNDES e a uma mudança na orientação da política econômica, explica a redução 

no desembolso do Banco e nas suas captações a partir desse ano. 

Em conjunto com os dados da tabela 1 que apresentam a redução dos créditos do TN a 

instituições oficiais praticada a partir de 2015, isso seguindo a estratégia de gestão das finanças 

públicas que, nesse momento, visava o estabelecimento de uma trajetória de endividamento 

sustentável alinhado a um planejamento fiscal mais restrito, o gráfico anterior permite um 

apontamento decerto relevante, qual seja, a minimização do papel BNDES enquanto 

responsável direto pelo crescimento da dívida bruta a partir de 2015, cuja atuação, a partir desse 

ano, foi possibilitada por outras fontes de recursos.101 

De 2015 em diante, a União passou somente a receber recursos líquidos positivos do 

BNDES através do pagamento de juros e amortizações dos empréstimos e dos pagamentos 

antecipados, constituindo créditos financeiros destinados rigorosamente aos resgates de títulos 

públicos vincendos. Assim, além do retorno financeiro das operações do Banco sob a forma de 

tributos e dividendos, esses pagamentos foram responsáveis pelo crescimento menos acentuado 

da DBGG. Nesse sentido, a redução efetiva nas captações do BNDES junto ao TN indica que 

novas emissões e composição de ativos financeiros não foram relacionadas ao financiamento 

federal das operações do BNDES. 

Em que pesem esses fatos, a administração de outra parcela do ativo, as reservas 

internacionais, foi especialmente elucidativa para a variação da dívida bruta e dos ativos do 

setor público no período analisado. Em virtude de um histórico de grandiosa vulnerabilidade 

externa enfrentada pela economia brasileira no século passado, a gestão das contas externas 

 
101 Entre 2015 e 2018, algumas das fontes de recursos para a realização das operações do BNDES foram as 

arrecadações dos fundos PIS-PASEP/FAT e as captações no mercado por meio da emissão de debêntures e letras 

financeiras. 
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tomou como estratégia central a redução do passivo externo e aumento do ativo externo 

brasileiro, medido essencialmente pela acumulação acentuada de reservas internacionais pela 

autoridade monetária brasileira a partir de 2004. O gráfico abaixo mostra o aumento recente das 

reservas no período em questão. 

Gráfico 3: Reservas internacionais e taxa de câmbio - 2008-2018 

(US$ bilhões, R$/US$) 

    Fonte: Banco Central. 

Como pode ser observado, desde 2008, o nível de reservas internacionais reunidas pelo 

BC por pouco dobrou de tamanho, atingindo a posição no final de mês aproximada de US$ 374 

bilhões em dezembro de 2018. Em parte do período, de 2008 até 2013, a multiplicação no 

volume de reservas correspondeu ao período de vultosa redução da dívida líquida, e a 

estabilidade relativa do nível de reservas, de acordo com a tabela 1, deveu-se ao desempenho 

positivo do PIB nesse intervalo. Nos períodos seguintes, o crescimento econômico inferior 

atrelado à estabilidade do montante acumulado de divisas explica o crescimento relativo do 

ativo externo verificado até 2015; enquanto a redução no saldo de reservas no final de 2018 tem 

relação direta com as intervenções do BC no mercado de câmbio. 

Por seu turno, alterações no câmbio correspondem a fator relevante para a diferença 

verificada nas dinâmicas das duas estatísticas entre 2008 e 2018, uma vez que os efeitos do 

câmbio nos ativos, que explicam mais a dinâmica da DLSP nesse período, são mais 

representativos do que o efeito sobre os passivos, dado que o setor público brasileiro é, desde 

2006, credor em moedas estrangeiras. Assim, a influência do montante de reservas é 

exacerbada, como já foi sinalizado anteriormente, pela variação da taxa de câmbio. Conforme 

o gráfico 3, esse é o caso da redução da DLSP entre 2011 e 2013, beneficiada pelo saldo positivo 
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de reservas e pela desvalorização do real frente ao dólar nesse tempo; da elevação substancial 

do valor dos ativos entre 2014 e 2015, o que contribuiu para a elevação lenta da DLSP em 

relação ao crescimento rápido da DBGG e, por fim, a valorização do real em 2016, período de 

maior taxa de crescimento da DLSP. 

A relevância das reservas enquanto ativos que permitem o equilíbrio seguro das contas 

externas é indubitável; as questões que se colocam são, na verdade, (1) a influência do saldo de 

reservas internacionais sobre a trajetória da dívida líquida, o que aprofunda o distanciamento 

dessa estatística dos conteúdos fiscais, e (2) a imposição de custos fiscais à União associados à 

manutenção de elevado saldo de divisas, uma vez que à política de aquisição de reservas se 

segue como contrapartida a ampliação da emissão dos títulos públicos que lastreiam as 

operações compromissadas, elevando o déficit nominal e a despesa com juros e provocando o 

crescimento da dívida. 

 

3.2 – Passivos do Governo Geral 

 Entre 2008 e 2018, o passivo do Governo Geral – que inclui as dívidas do Governo 

Federal, dos estados e municípios e exclui as dívidas das empresas estatais e do BC, com 

exceção das operações compromissadas realizadas no âmbito da política monetária, visto que 

representam custo nominal líquido substantivo – cresceu 20,5%, passando de 56% do PIB em 

2008 e alcançando o montante relativo de 76,5% do PIB em dezembro de 2018. A tabela abaixo 

apresenta os valores relativos e as variações percentuais, entre 2008 e 2018, de cada conta da 

DBGG, que abrange a DPMFi, as operações compromissadas, a dívida externa e as demais 

dívidas102.  

Tabela 2: Dívida Bruta do Governo Geral - 2008-2018 (% PIB) 

Fonte: Elaboração própria com base em Banco Central. 

Da tabela 2, é possível observar que entre os quatro grandes componentes da dívida 

bruta as parcelas explicativas para o seu crescimento são referentes à dívida interna, enquanto 

 
102 Dívidas bancárias do governo federal, estadual e municipal; dívidas mobiliárias dos estados e municípios e a 

dívida assumida pela União de acordo com a Lei nº 8.727. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Δ% 

DPMFi 41 42 41 41 40 38 38 44 48 52 54 33 

Op. Comp. 10 14 7 8 11 10 14 15 17 16 16 57 

Externa 5 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 -15 

Demais 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 145 

Total 56 59 52 51 54 52 56 66 70 73 77 37 
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a dívida em moedas estrangeiras foi a única fração com impacto redutor sobre o saldo da dívida 

pública. Da dívida interna, as parcelas mais representativas são a DPMFi e as operações 

compromissadas, visto que, conjuntamente, os seus saldos relativos correspondem a 92% do 

montante total da dívida; e embora as demais dívidas tenham apresentado crescimento 

expressivo no período analisado, mais do que dobrando o seu tamanho, seu saldo se mantém 

em um patamar muito pouco significativo para uma análise de repercussão fiscal de políticas 

econômicas. Essas ideias estão ilustradas no gráfico abaixo, onde ficam mais claros os 

componentes que mais respondem pela trajetória da dívida bruta no período proposto. 

Gráfico 4: Evolução da DBGG por componente - 2008-2018 (% PIB) 

            Fonte: Elaboração própria com base em Banco Central. 

Entre 2008 e 2013, o saldo da dívida bruta tem um comportamento de ligeira redução e 

posterior estabilidade, grande parte pela redução do estoque de dívida mobiliária interna e, 

especificamente após 2010, pela queda no saldo de compromissadas. É a datar de 2014, como 

visto acima, que a dívida bruta apresenta uma tendência de forte crescimento, desta vez 

explicada nomeadamente pela evolução considerável das operações compromissadas realizadas 

pelo BC desde então (o que ficará claro a seguir, uma vez mostrada a elevação da parcela dos 

juros nominais após 2014). Pode-se destacar que, embora as compromissadas sejam importante 

instrumento de ação do BC na sua função de controlar os fluxos de recursos no sistema 

econômico nacional, elas constituem um relevante componente da dívida pública associado à 

política monetária desde 2008, ano em que o BC passou a considera-las unicamente no seu 

cálculo oficial da dívida pública. 
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 Com efeito, ao observar as variações percentuais das principais contas da dívida bruta 

após 2008, conforme expostas na tabela 2, depreende-se facilmente que o crescimento das 

operações compromissadas, de 57%, é consideravelmente superior ao crescimento da dívida 

mobiliária interna, de 33%. De forma preliminar, esse fato indica crescimento do 

endividamento como sendo explicado fundamentalmente pelos movimentos da política 

monetária, dado as características especificas das compromissadas em relação ao seus custos e 

prazos de vencimento, o que mostra que as determinações fiscais respondam por apenas uma 

parte desse crescimento, mas não pela totalidade de acumulação de dívidas. 

 

3.2.1 – Fatores condicionantes 

 Ao contrário da concepção convencional, os resultados fiscais primários não têm sido 

magnanimamente elucidativos em relação à evolução da DBGG, como a tabela seguinte mostra. 

Essa tabela não indica a causa exata das razões para emissões de títulos públicos, sejam elas 

decorrentes de uma ou outra política econômica, mas ela é útil para apresentar os 

condicionantes mais representativos para a evolução da dívida pública, conforme sinalizados 

previamente no segundo capítulo desta dissertação.  

Tabela 3: Fatores condicionantes da DBGG - 2008-2018 (% PIB, médias anuais) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008-13 2014-18 

DBGG 56 59,2 51,8 51,3 53,7 51,5 56,3 65,5 69,8 73,7 76,5 52,8  69,8 

Variação anual -0,7 3,2 -7,4 -0,5 2,4 -2,2 4,8 9,3 4,3 3,9 2,8 -0,6  4,3 

Fatores condicionantes 6,4  7,0  1,0  5,3  7,1  3,1  8,7  11,3  7,2  7,2  6,1  5,8  7,2 

Necessidade de financ. 5,1  8,0  0,9  4,9  6,8  2,7  8,3  9,7  7,9  7,1  5,4  5,0  7,9 

Emissões líquidas -1,3  2,2  -4,7  -0,9  1,6  -2,5  2,9  2,3  -0,3  0,4  -0,5  -1,1  0,4 

Juros nominais 6,5  5,7  5,6  5,8  5,2  5,1  5,4  7,5  8,2  6,7  5,9  5,7  6,7 

Outros fatores 1,3 -1,0 0,1 0,4 0,3  0,4 0,4 1,5 -0,7 0,2 0,6 0,4  0,4 

Efeito do PIB -7,1  -3,7  -8,4  -5,8  -4,7  -5,2  -4,0  -2,0  -2,9  -3,3  -3,3  -5,5  -3,3 

Fonte: Banco Central.    

No que tange à parcela ‘outros fatores’, que trata dos ajustes cambiais e patrimoniais 

que incidem sobre tamanho da dívida ou, especificamente, ao impacto do câmbio sobre o preço 

dos passivos do governo geral e também apresenta o reconhecimento de dívidas e as receitas 

de privatizações, ela tem expressão pequena perto dos outros condicionantes. Isso se deve 

basicamente, segundo os relatórios anuais da Dívida Pública Federal (DPF), à melhora relativa 

no perfil da dívida brasileira, cuja composição passou a ser cada vez menos definida por títulos 

atrelados ao câmbio e cujo estoque de dívida em moedas estrangeiras se tornou inexpressivo. 
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A necessidade de financiamento apresentada diz respeito à soma entre as emissões 

líquidas de títulos públicos103 e a apropriação de juros nominais sobre a dívida existente. Os 

dados da tabela 3 mostram que a parcela dos juros diz mais sobre a dinâmica da dívida pública 

do que a das emissões líquidas; enquanto esta tem comportamento consistente, atingindo por 

diversas vezes resultados negativos e contribuindo para a redução do estoque de dívida bruta, 

aquela exerce em todo o período assinalado uma influência aumentativa sobre o saldo da dívida. 

Sobre isso, destaca-se a média para o período inteiro de -0,3% do PIB das emissões líquidas 

associadas aos fluxos fiscais anuais, enquanto a média dos juros nominais atinge a marca de 

5,8% do PIB, superando a influência de qualquer outra parcela sobre a evolução da dívida. Para 

os anos posteriores a 2014, o crescimento da apropriação de juros e o efeito negativo do 

crescimento real do PIB sobre o estoque de dívida são as principais razões explicativas para a 

elevação da DBGG; e isso é provado pelas distintas médias dessas parcelas observadas entre as 

fases de estabilidade da DBGG (2008-2013) e crescimento (2014-2018). 

As informações supracitadas, embora não entreguem informações mais pormenorizadas 

sobre as determinações da dinâmica da dívida pública, deixam claro que as decisões por trás da 

necessidade de financiamento nominal, e não primária, constituem o elemento com explicação 

mais direta para a trajetória de crescimento da DBGG. Isto posto, numa tentativa de relacionar 

os custos das emissões de títulos públicos a suas origens efetivas, as despesas primárias e os 

juros serão pormenorizados nas próximas seções, seguindo a ordem dos maiores componentes 

da DBGG apresentada na tabela 2: a DPMFi e as operações compromissadas. 

3.2.2 – A DPMFi 

A DPMFi recebe a denominação de dívida mobiliária porque sua totalidade é constituída 

pela emissão de títulos públicos (e não por contratos), os quais, por formarem dívida de origem 

interna, são negociados e pagos na moeda brasileira. Atualmente, a emissão de títulos 

denominados em real consiste na maior fração da DPF (96%), muito em razão do 

aperfeiçoamento do mercado de capitais nacional, mas, essencialmente, da estratégia do 

governo em trocar a dívida pública externa pela interna, realizada com os objetivos de suavizar 

a estrutura nacional de pagamentos e reduzir a sujeição do Brasil a choques externos.104 Esse 

projeto, diga-se de passagem, é o mesmo que instituiu a política de aquisição volumosa de 

reservas internacionais pelo BC brasileiro. 

 
103 Um saldo positivo de emissões líquidas indica fluxo maior de emissões, o que aumenta o estoque da DPMFI; 

enquanto um saldo negativo indica mais resgates e reduz o estoque da DPMFi. 
104 Cf. Silva e Medeiros (2009) 
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Os principais detentores de títulos da DPMFi são o público,105 especialmente o setor 

bancário nacional, e o Banco Central que, embora impossibilitado de emitir títulos por 

deliberação própria e de comprar diretamente do governo os títulos que este coloca no mercado, 

passou a receber regularmente títulos do TN para que a operacionalidade de suas funções 

monetárias e financeiras não fosse comprometida. Contudo, a parcela de títulos públicos 

federais em poder do BC não fornece informações primordiais para discussões acerca da 

sustentabilidade e gerenciamento de risco da dívida pública e não entra no sistema de contas da 

dívida porque, conforme assinalado no capítulo anterior, na nova metodologia de cálculo da 

DBGG os títulos públicos imobilizados na carteira do BC deixaram de ser classificados como 

custo fiscal ativo para o governo. 

Assim, nas estatísticas e nos relatórios oficiais da DPMFi constam apenas os títulos que 

estão em poder do público, e não aqueles que estão na carteira do BC ou utilizados para 

contratar compromissadas, visto que a parcela das compromissadas aparece em conta separada 

da DPMFI na forma de cálculo adotada do BC. O gráfico a seguir apresenta a variação nominal, 

em valores absolutos, da DPMFi entre 2008 e 2018, separando os fatores que determinaram 

esta variação, isto é, as emissões líquidas e a apropriação de juros reais sobre o estoque de 

dívida interna existente.106 

Gráfico 5: Variação nominal da DPMFi - 2008-2018 (R$ bilhões) 

           Fonte: Elaboração própria com base em Tesouro Nacional. 

 
105 Os fundos de investimento detêm a maior parte dos títulos públicos federais no Brasil, seguidos pelos fundos 

de previdência e pelas instituições financeiras nacionais e estrangeiras. 
106 No valor real da apropriação de juros também é contabilizada a atualização monetária sobre o estoque da 

DPMFi.  
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Os valores apresentados acima das colunas são o somatório do volume de emissões 

líquidas e da apropriação de juros, em que os valores abaixo de zero representam emissões 

líquidas negativas, o que reduz o valor anual acumulado. Pelo gráfico, fica claro que a variação 

da dívida interna nesses anos foi determinada essencialmente pela conta da apropriação de 

juros, confirmando os valores apresentados na tabela de fatores condicionantes. Destaca-se que, 

para os períodos imediatamente posteriores aos anos de forte instabilidade econômica, como 

em 2009 e 2016, a variação da DPMFi deveu-se quase totalmente aos juros, o que sugere, a 

princípio, que os valores quase nulos das emissões líquidas não se relacionam diretamente à 

estratégia de política econômica adotada, expansiva no primeiro caso e restritiva no segundo.  

Os títulos da DPMFi em circulação no mercado são aqueles adquiridos por meio de 

‘oferta pública’107 ou ‘emissão direta’, modalidades de emissão realizadas pelo TN. No caso da 

oferta pública, segundo Silva e Medeiros (2009), os títulos públicos são colocados à disposição 

do público através de leilões, o que constitui um processo competitivo disputado pelas 

instituições financeiras que formam a base de investidoras da dívida interna. As emissões por 

oferta pública correspondem a distintos propósitos, já que a sua emissão não está relacionada a 

nenhum objetivo determinado em Lei; ela pode ser emitida em contrapartida das políticas 

tomadas no âmbito fiscal em face de um resultado primário negativo, como também pode ser 

emitida para a rolagem ou pagamento de juros da dívida pública. 

As emissões diretas, por sua vez, se relacionam diretamente ao financiamento de 

programas específicos de governo segundo a legislação vigente e possuem ampla proximidade 

ao resultado fiscal do governo, isso porque geralmente são realizadas para financiar dispêndios 

públicos de forma separada das receitas tributárias circunstanciais que, caso restringissem a 

totalidade da ação pública, poderiam impor limites à manutenção e implementação de políticas 

que dizem respeito a uma diversidade de campos. Para citar alguns, os projetos relacionados ao 

financiamento do ensino superior, à equalização das taxas de financiamento à exportação e à 

reforma agrária108 e, mais especialmente, os aportes de recursos nos bancos públicos realizadas 

sobretudo após 2008.  

Isto posto, as emissões diretas, diferentemente das emissões por oferta pública, 

correspondem de forma mais imediata às deliberações da política fiscal, o que não significa que 

elas sejam a representação exata da política fiscal brasileira. Ainda que seja espontâneo 

 
107 Abrange também os títulos vendidos para pessoas físicas por meio do programa Tesouro Direto. 
108 Cf. Silva e Medeiros (2009) 
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presumir que as emissões diretas mantêm relação integral com as políticas tomadas no âmbito 

fiscal e que as determinações monetárias sejam definidas por outras contas, tal qual a das 

operações compromissadas, tal presunção não é necessariamente verdadeira. Na prática, por 

trás dos custos fiscais destas emissões estão determinações que vão além do panorama fiscal, 

em que pese a regularidade interativa entre a atuação do TN no controle do gasto público e as 

formas de ação do BC na consecução de sua política monetária. 

A ligação das emissões diretas contabilizadas na DPMFi ao resultado fiscal primário 

não é absoluta porque parte dessas emissões possui como finalidade a cobertura do resultado 

negativo das operações do BC, bem como a recomposição dos instrumentos que são 

regularmente utilizados pelo BC na busca pela estabilidade macroeconômica e que permitem a 

vigilância da autoridade monetária no tocante à base monetária e o controle da taxa de juros em 

referência à meta estabelecida. Em virtude desse cenário, duas indicações principais podem ser 

feitas: (1) o resultado fiscal primário não constitui causa central para a elevação do 

endividamento interno no período posterior a 2014, haja visto o aumento da parcela dos juros 

nominais nesse período; e (2) analisar as emissões a partir de um excesso de gastos destinados 

ao financiamento de programas de governo trata-se de uma concepção imprecisa acerca do 

comportamento fiscal do setor público nesse período, especialmente considerando o 

desempenho das outras variáveis macroeconômicas durante o período em análise. 

 

3.2.2.1 – A política fiscal e o resultado primário 

Conforme assinalado anteriormente, as transferências de recursos financeiros do 

Tesouro Nacional aos bancos públicos brasileiros se tornaram elemento de destaque no modelo 

de atuação fiscal praticado no período posterior ao início da crise internacional em 2008. Em 

parte, o acionamento das instituições financeiras oficiais enquanto componentes condutivos do 

crescimento econômico nacional foi concebido para amenizar os efeitos recessivos da citada 

crise, mas, além desse aspecto, o papel ativo das instituições públicas foi determinado numa 

tentativa de sustentar a continuidade das condições que permitiram maior dinamismo e 

crescimento econômico no período antecessor ao ano de 2008.  

Por trás dessas ideias estaria a proposição, de grande significância, de que ao Estado 

brasileiro havia sido atribuído o papel de agente desenvolvimentista e promotor do progresso 

econômico nacional e que, por causa do destaque dado à política fiscal no período pós-crise, 

foram observados resultados fiscais primários decrescentes e negativos, o que teria como 
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decorrência natural a elevação substancial da dívida pública e a desaceleração no ritmo de 

crescimento econômico brasileiro. Essas ideias, muito debatidas no campo econômico e político 

nacional, são exploradas por Dweck e Teixeira (2017), que destacam o argumento da vertente 

convencional acerca dos gastos públicos na primeira metade da década de 2010:  

[esta vertente] defende que o descontrole fiscal teve papel fundamental 

para explicar a desaceleração e a crise [econômica]. O argumento é que 

o aumento de gastos públicos teria sido elemento característico da 

política econômica do governo Dilma, levando a um aumento da dívida 

pública e à crise fiscal, da qual decorreria a crise econômica. Nessa 

interpretação é a crise fiscal que leva à retração do crescimento. 

(DWECK; TEIXEIRA; 2017, p. 5) 

Nesse corte analítico, as dinâmicas do endividamento público e do resultado primário 

do governo brasileiro seriam explicadas nomeadamente pela orientação expansiva – sob a forma 

específica de aumento das despesas correntes e de capital – da política fiscal que haveria 

determinado condições menos dinâmicas tanto em relação ao quadro fiscal do Estado como no 

que tange à taxa de crescimento da economia a partir de 2014. A intervenção excessiva do 

Estado aparece, sob a forma de um problema estrutural que envolve a relação histórica entre 

Estado e mercado no Brasil, como fator condicionante da dinâmica declinante do resultado 

primário, para o subsequente aumento da dívida e para a queda do produto interno, dando início 

a um período de crise econômica.109 

Particularmente eloquente aqui é a ideia de que o crescimento econômico e os resultados 

primários positivos verificados pelo governo brasileiro até então estiveram alinhados ao 

comportamento prudente do Estado, no sentido em que as regras e metas fiscais estabelecidas 

foram respeitadas com grande margem, enquanto os resultados verificados após 2014 

decorreram de uma conduta governamental economicamente irresponsável, que provocou o 

aumento da dívida pública. Nesse ponto, conforme ressalta Barbosa Filho (2015), o não 

cumprimento das metas fiscais foi um produto da desaceleração da economia, mas também 

ocorreu em paralelo ao papel expansivo desempenhado pelas políticas de gastos e incentivos 

fiscais.  

 A relação entre as dinâmicas da dívida pública e do resultado primário do governo está 

apresentada no gráfico seguinte, onde constam os montantes anuais brutos de emissões de 

títulos públicos federais, tanto por oferta pública quanto por emissão direta, e a necessidade de 

 
109 Segundo Pessoa (2015, p. 7). Em: A crise atual. Novos estudos, v. 102, pp. 5-10, 2015: “Parte da desaceleração 

e do desempenho ruim de nossa economia resulta, portanto, do preço que estamos pagando, e pagaremos nos 

próximos anos, de uma revisita ao modelo estatizante do governo Geisel, um período caracterizado pelo excesso 

de intervenção do Estado na economia com crescimento dos desequilíbrios externo e fiscal que nos levou à crise 

dos anos 1980, a década perdida.” 



99 
 

 
 

financiamento primária do governo central (exclui desta abrangência as empresas estatais e 

inclui a autoridade monetária). Como fica claro a seguir, os resultados fiscais primários 

demonstram tendência decrescente e as emissões brutas apresentam tendência crescente entre 

2008 e 2018. 

Gráfico 6: Emissões e Necessidade de Financiamento do Governo Central 

2008-2018 (R$ bilhões, % PIB) 

                  Fonte: Tesouro Nacional. 

 Ainda que exista um impacto positivo dos fluxos fiscais primários deficitários no 

volume de emissões pelo TN, uma relação determinística entre esses resultados e a dívida não 

pode ser prontamente estabelecida. Isso porque, conforme assinalado previamente, grande parte 

das emissões ocorre por oferta pública, o que significa dizer que não necessariamente foram 

realizadas para o financiamento de serviços ou benefícios públicos; em grande parte foram 

realizadas para o pagamento de despesas financeiras, fato verificado especialmente a partir de 

2014 com crescimento do nível da taxa básica de juros e da parcela da apropriação de juros 

reais sobre o estoque de dívida. Importante salientar que a alta da Selic, que representa o 

principal indexador da dívida bruta, descreve um aumento do custo referente à novas emissões 

e às emissões antigas de títulos flutuantes, bem como impacta o custo médio da dívida e 

contribui para a sua ascensão.110 

 O gráfico que expõe separadamente o volume de emissões diretas permite visualizar de 

maneira mais próxima a contribuição das deliberações tomadas no âmbito fiscal para o 

crescimento da dívida pública. Não apenas isso, o volume de emissões diretas estão fortemente 

 
110 Cf. Secretaria do Tesouro Nacional. Relatório Anual da DPF (2014). 
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associados às estratégias de política econômica adotadas nos diferentes períodos em análise e 

demonstram tendência pró-cíclica nas emissões relacionadas à política fiscal, isto é, as emissões 

direcionadas a programas específicos crescem em função de uma estratégia de política 

econômica expansiva e consequente crescimento na oferta de bens e serviços públicos, como é 

o caso do financiamento às instituições financeiras oficiais; e decrescem quando a orientação 

de política econômica passa a ser definida por uma estratégia de consolidação fiscal em que a 

sustentabilidade da razão dívida/PIB passa a ser objetivo primário. De fato, de acordo com o 

gráfico seguinte, as emissões diretas foram elevadas no período de política fiscal expansiva 

(2008-2013), e muito menores no período de política fiscal restritiva (2014-2018). Os valores 

abaixo estão corrigidos pelo IPCA. 

Gráfico 7: Emissões diretas do TN - 2008-2018 (R$ bilhões) 

         Fonte: Tesouro Nacional. 

O gráfico 7 permite afirmar que a elevação da razão DBGG/PIB a partir de 2014 não foi 

causada por um crescimento dos dispêndios relacionados à realização de programas fiscais, 

visto que há uma tendência explicitamente decrescente das emissões por modalidade direta no 

período imediatamente posterior à crise financeira internacional. No que diz respeito aos 

aportes de recursos nos bancos públicos oficiais, a tendência verificada é semelhante e, 

portanto, não representativa para o crescimento recente da dívida pública. Sobre isso, o gráfico 

2 (página 88) destaca o decrescimento substancial a partir de 2009 nas emissões diretas do TN 

para a concessão de crédito ao BNDES e permite calcular a participação relativa do  montante 

de emissões diretas direcionada ao BNDES no total de emissões diretas; fica claro que, durante 

os anos de 2008 a 2014, as transferências ao BNDES corresponderam a aproximadamente 50% 

das emissões diretas, enquanto nos anos seguintes elas corresponderam a 0%. 
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O que pode ser certificado pelos gráficos anteriores é que, enquanto as emissões diretas 

caem, as emissões por oferta pública crescem, ambos substancialmente. Esses movimentos 

podem ser explicados, mais uma vez, pelos ciclos de orientação de política econômica, do 

quadro fiscal do Estado e, essencialmente, do nível de atividade econômica nacional. É possível 

entender que as emissões totais foram menores no início do período muito em razão dos 

sucessivos superávits fiscais verificados até então e possibilitados por um conjunto de fatores 

que incluem, essencialmente, a atuação ativa e eficiente111 do governo brasileiro e o progresso 

da economia brasileira muito amparado na dinâmica interna. De forma semelhante, o 

crescimento das emissões por oferta pública e a redução das operações diretas a partir de 2014 

seguem a tendência de redução nos primários e da participação do Estado nas determinações 

do funcionamento da economia que, frente a um desempenho fraco, acabou por determinar 

maior endividamento público. 

 Como um primeiro apontamento, o crescimento/redução do montante de dívida pública 

não parece ser estabelecido diretamente em função da expansão/restrição da orientação de 

política econômica estatal. Pelo contrário, parece ser natural deduzir que na fase de maior 

atuação participativa do setor público na sociedade e economia brasileiras a dívida pública 

apresentou uma tendência razoavelmente estável e decrescente; enquanto nos períodos de novo 

regime fiscal, representados especialmente pela adoção de uma estratégia de ajuste fiscal 

recessivo e da delimitação das despesas primárias federais, conforme o teto de gastos públicos 

implementado em 2016 pela Emenda Constitucional nº. 95/2016, a dívida pública apresentou 

crescimento expressivo e atingiu, em 2018, os maiores valores absolutos e relativos desde a 

implementação do Real.  

 Os fatos citados acima indicam a inexistência de um relacionamento direto da política 

de gastos federais primários aos saldos acumulados da dívida pública no período pós-crise, mas 

não são suficientes para esclarecer de que forma o quadro fiscal brasileiro saiu de uma trajetória 

favorável e apresentou resultados contrários a partir de 2014. Não obstante, alguns elementos 

citados previamente, tais quais a adoção de uma orientação restrita para o planejamento fiscal 

praticado pelos órgãos oficiais e o decrescimento do nível da atividade econômica nacional, 

fornecem informações importantes para a compreensão dos resultados primários negativos 

apresentados pelo governo central e geral a partir de 2014.  

 
111 Cf. Biasoto e Afonso (2014) 
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Conforme alguns economistas têm afirmado,112 o formato de atuação fiscal concentrado 

na promoção das condições de oferta exerceu efeito direto na redução dos níveis de demanda 

agregada e da atividade econômica verificados desde o início da década de 2010, o que 

determinou uma redução substancial das receitas tributárias líquidas e dos resultados primários 

do governo federal nesse período. As referências seguintes sintetizam a ideia de que os 

resultados primários decrescentes não foram resultados de uma expansão dos gastos públicos 

federais, mas, sim, de uma redução expressiva da carga tributária dos governos federal e 

regional – redução essencialmente provocada pelas políticas de subsídios, desonerações e 

reduções de tarifas das organizações privadas implementadas na fase expansiva, a despeito de 

não centrada na promoção de demanda agregada interna, da política fiscal. 

As políticas de isenções fiscais à iniciativa privada praticadas a partir de 2011 

constituem estratégia econômica de caráter especial, uma vez superado o modelo de atuação 

estatal focado na realização de investimentos públicos. A ideia da administração pública 

brasileira, segundo Orair (2016), foi a manutenção do caráter anticíclico e expansivo da atuação 

fiscal, porém desta vez baseado no estímulo tributário à ampliação de investimentos pelo setor 

privado, isso partindo do pressuposto de que os investimentos privados, ao contrário dos 

públicos, se defrontariam com menores restrições financeiras e responderiam de forma mais 

rápida às demandas sociais, promovendo crescimento econômico. O gráfico seguinte apresenta 

de maneira direta os valores relativos das despesas totais do governo central e a carga tributária 

líquida dos governos central e geral, conforme constam nas séries divulgadas pelo TN e SPE.  

Gráfico 8: Despesas totais e receitas do governo central e governo geral - 2008-2018 (% PIB) 

     Fonte: Tesouro Nacional e SPE.113 

 
112 Dweck e Teixeira (2017), Gentil e Hermann (2017), Serrano e Summa (2015), Orair (2015, 2016) e outros. 
113 A série de receita líquida do governo geral é divulgada SPE e abrange o período de 2002 e 2017.  

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Despesa total Receita líq. governo central Receita líq. governo geral



103 
 

 
 

 Pelo exposto, ficam explícitos os distintos progressos entre os níveis de despesas 

públicas e da carga tributária líquida em relação ao PIB no período subsequente a 2008. As 

despesas totais dizem respeito aos benefícios previdenciários, ao pagamento de pessoal e 

encargos sociais, às despesas de custeio e investimento e a outras despesas obrigatórias. A carga 

tributária líquida, por sua vez, subtrai da arrecadação de tributos as transferências efetuadas 

para a Previdência e Assistência Social e os subsídios.  

De acordo com os dados do resultado fiscal do governo central divulgados pelo TN, as 

despesas têm comportamento ligeiramente estável durante grande parte do período; elas 

apresentam taxa de crescimento negativa nos anos anteriores a 2014, e a partir desse ano passam 

a crescer relativamente em função do baixo nível de atividade econômica. Entre as suas frações 

mais importantes, a dos benefícios previdenciários apresenta influência crescente para o 

aumento do nível total de despesas (6,4% em 2008 para 8,5% do PIB em 2018), enquanto os 

encargos sociais e pagamento de pessoal se mantêm relativamente estáveis (4,3% do PIB no 

início e final do período), assim como as despesas com custeio administrativo (3,3% em 2008 

para 4,1% do PIB em 2018) e investimentos (0,9% em 2008 para 0,8% do PIB em 2018).  

 Do lado das receitas, o mecanismo das renúncias fiscais e desonerações impactou 

fortemente a dinâmica de arrecadação do governo geral pelas deduções incidentes no Imposto 

sobre Produtos Industrializados sobre bens duráveis e produtos da construção civil (1,2 em 2008 

para 0,8% do PIB em 2018), na Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre 

combustíveis (0,2 em 2008 para 0,0% do PIB em 2018) e, essencialmente, por representar 

montante considerável da receita tributária, nos impostos sobre a renda, lucros e ganhos de 

capital para pessoas jurídicas (8,9% em 2008 para 7,6% do PIB em 2018). Entre os fatores que 

impactaram positivamente a receita tributária destaca-se, apesar da desoneração sobre as folhas 

salariais, a elevação da contribuição previdenciária (5,3% em 2008 para 5,7% em 2018). 

 É claro que o estudo do progresso das despesas federais e da arrecadação não se reduz 

em uma análise do planejamento tributário da nação, o qual, por determinações legislativas 

equivocadas, teria produzido os resultados assinalados anteriormente sendo que, conforme 

argumenta Orair (2015), fenômenos mais gerais também podem explicar a dinâmica fiscal 

brasileira no período recente. Sobre isso, é importante completar que, apesar das demarcações 

de aspecto político que concederam benefícios tributários às organizações privadas desde 2011, 

em que vale ressaltar a reforma trabalhista sancionada em 2017 e a promoção do trabalho 

terceirizado, tais fatos não repercutiram para além do ambiente interno das empresas e a 

dinâmica da economia brasileira não verificou avanço significativo desde então. 
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Isso relaciona-se diretamente ao progresso ascendente da dívida pública brasileira, dado 

que, para um indicador medido em relação ao progresso do produto interno, o desempenho 

enfraquecido deste, acompanhado de uma elevação no volume do passivo público, ocorrem em 

paralelo ao aumento do indicador dívida/PIB. Para além dessa determinação lógica, Dweck e 

Teixeira (2017) concluem acerca da crise fiscal recente; segundo o argumento da vertente 

keynesiana, o ciclo de desaceleração da economia que reduziu o nível de arrecadação Federal, 

associado a uma mudança na forma de interpretar o papel do Estado na racionalidade do sistema 

capitalista e a uma orientação restritiva da política fiscal, especificamente a partir de 2014, 

favoreceram a deterioração das expectativas dos agentes privados e de suas decisões de 

consumo e investimento, o que aprofundou a tendência recessiva da economia e a piora recente 

do quadro fiscal do governo brasileiro. 

 

3.2.2.2 – O relacionamento entre o TN e o BC 

 É sabido que o funcionamento do sistema econômico e a administração da dívida 

pública dependem da condução coordenada entre as políticas fiscal e monetária que, por suas 

vezes, são realizadas por entidades distintas e seguindo diferentes metas e propósitos. A política 

fiscal de responsabilidade do TN segue a estratégia convencional que estabeleceu como 

finalidade a promoção de uma trajetória sustentável entre a razão dívida/PIB, resultado a ser 

obtido, por definição, pela ocorrência de superávits primários; e à política monetária de 

responsabilidade do BC foi deixada a função de controlar a liquidez da economia, de forma a 

alcançar a estabilidade no nível de preços.  

 A forma como essas políticas são realizadas no Brasil e repercutem no progresso da 

dívida pública constitui conteúdo peculiar, visto que, em função da legislação brasileira vigente, 

as atribuições assumidas por uma instituição são vinculadas à outra; especificamente, as 

operações do Banco Central no controle da liquidez são efetuadas com títulos públicos emitidos 

pelo Tesouro, e este tem suas disponibilidades financeiras – recorrentemente utilizadas no seu 

relacionamento com o setor privado – centralizadas em conta na autoridade monetária nacional, 

a conta única. Entre as normas legais referentes ao relacionamento entre o TN e o BC que 

impactam de maneira mais importante o nível da dívida e pormenorizadas no capítulo 2 

destacam-se a transferência para o TN dos resultados das operações do BC e a impossibilidade 

deste em emitir títulos de sua responsabilidade e de comprar diretamente os títulos emitidos 

pelo governo para a reposição de sua carteira.  
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No que diz respeito à sua carteira de títulos, o BC a mantém pois, além de ter de forma 

não restringente os instrumentos que utiliza para realizar as suas operações de troca, ele pode 

obter remunerações sobre essa parcela do seu ativo. Cumpre dizer que, ao considerar toda a 

carteira de títulos livres em posse do BC – um ente não abrangido pelo conceito brasileiro de 

governo geral –, os valores apresentados se aproximam do cálculo da dívida pública conforme 

proposto pelo FMI e demonstram rigorosamente a totalidade de títulos emitidos que, em algum 

momento, deverão ser resgatados, o que inclui os títulos de posse da autoridade monetária 

brasileira, dado que se são ativos do BC, são passivos do TN. O gráfico abaixo mostra os valores 

absolutos crescente desta carteira de títulos que, quando vencida, deve ser refinanciada pelo 

TN. 

Gráfico 9: Carteira de títulos livres do BC - 2008-2018 (R$ bilhões, % PIB) 

          Fonte: Banco Central. 

Em relação aos resultados da autoridade monetária, eles são descritos pelo balanço 

patrimonial do BC que, assim como outras instituições financeiras, possui uma estrutura de 

ativos e passivos. Pelo lado do ativo, a carteira de títulos públicos federais e as reservas 

internacionais são suas maiores contas; já as disponibilidades do governo federal e as operações 

compromissadas constituem os maiores passivos do BC no que diz respeito ao seu 

relacionamento com o TN. A título de exemplo, os resultados do balanço do BC podem ser 

originados por efeitos da variação cambial sobre o valor em Real das reservas ou pode vir pela 

remuneração diferenciada entre os ativos e passivos que pagam juros, como é o caso da carteira 

de títulos públicos e da conta única remunerada por um valor próxima à Selic.  

O que cabe ressaltar no caso da ocorrência de resultados negativos no balanço do BC é 

o seu financiamento por meio da emissão de títulos públicos pelo TN. Assim, muito embora 
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seja comum verificar resultados positivos em função do alto nível de reservas internacionais e 

da carteira de títulos livres em posse do BC, a incapacidade deste em se autofinanciar ou 

financiar o próprio governo exige a contrapartida das emissões federais para a 

operacionalização de suas funções.114  Assim, enquanto as disponibilidades do TN aumentam 

quando ocorrem resultados positivos, os resultados negativos não alteram o saldo da conta 

única, visto que são compensados por endividamento. O gráfico abaixo apresenta o valor das 

emissões diretas de títulos públicos direcionadas à cobertura dos resultados negativos do BC, 

bem como para a recomposição dos títulos vincendos de sua carteira de títulos. Os valores estão 

corrigidos pelo IPCA. 

Gráfico 10: Emissões diretas do TN para o BC - 2008-2018 (R$ bilhões) 

      Fonte: Tesouro Nacional. 

Como se vê, a maior parte das emissões diretas realizadas pelo TN para o BC entre 2008 

e 2018 foi destinada à cobertura dos resultados negativos, e as emissões para a recomposição 

da carteira do BC apresentam baixa magnitude e só ocorrem nos anos imediatamente 

posteriores à crise internacional de 2008 e à crise doméstica de 2015, anos em que o BC atuou 

fortalecendo a sua postura no controle e recomposição da liquidez do sistema econômico.115 O 

baixo patamar das emissões para a recomposição da carteira de títulos é explicado porque a 

verdadeira conta que capta as emissões de títulos públicos destinados à operacionalização da 

política monetária é a das operações compromissadas, que será analisada separadamente na 

 
114 É irônico que Leister e Medeiros (2013, p. 6) reconheçam que “não deve ser um dos objetivos da autoridade 

monetária a geração de resultados positivos, mas sim a busca da estabilidade da moeda e do sistema financeiro. 

Um resultado positivo é meramente um resultado possível [...]”, enquanto a política sob responsabilidade da 

autoridade fiscal certamente tem como objetivo central a geração de resultados positivos. 
115 Cf. Relatórios Anuais da DPF. 
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próxima seção. O gráfico 10 também permite visualizar que, de todas as emissões diretas 

realizadas pelo TN apresentadas no gráfico 7 (página 100), com exceção dos anos de 2011 e 

2013, a parcela referente às transferências ao BC representa média equivalente a 41% das 

emissões entre 2008 e 2014, enquanto representa a média de 91% das emissões entre 2015 e 

2018. 

Essas emissões realizadas para entregar ao BC os instrumentos que lhe permitiram 

regular o nível de liquidez do sistema econômico elevaram a dívida pública, mas isso permitiu 

que o total das disponibilidades governamentais em conta no BC não fosse afetado 

negativamente. Isso significa que, como Afonso (2015) afirma, as emissões não foram 

motivadas pela ausência de recursos públicos, mas, em sua maior parte, foram realizadas para 

permitir que os recursos em caixa do governo não fossem utilizados. Outra razão explicativa 

para o aumento das emissões teria sido a prática de controle de liquidez por parte da autoridade 

monetária. Nesse sentido, a emissão de dívida foi escolhida como estratégia de subvenção às 

operações do BC e o saldo da conta única do TN cresceu após 2008. O gráfico abaixo mostra a 

evolução do saldo da conta única do Governo Federal tanto em valores absolutos quanto em 

valores relativos.116 

Gráfico 11: Disponibilidades do Governo Federal no BC - 2008-2018  

(R$ bilhões, % PIB) 

      Fonte: Banco Central. 

 
116 A nota técnica nº. 47 do BC apresenta os fatores que condicionaram a evolução desse saldo entre 2000 e 2017. 
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   O crescimento expressivo das disponibilidades do TN simultaneamente ao crescimento, 

especialmente a partir de 2014, da dívida bruta, sinaliza que esse saldo positivo não é utilizado 

nos resgates de títulos vincendos e que, segundo idéia apresentada por Afonso (2015), houve 

uma preferência governamental ao endividamento do que à utilização de parte de suas reservas 

financeiras em seus pagamentos. De fato, embora as disponibilidades do governo federal 

tenham aumentado muito após 2014,117 em parte pela transferência do resultado do BCB com 

operações cambiais e pela remuneração nominal sobre o saldo de suas disponibilidades, a dívida 

pública permaneceu em trajetória ascendente.  

Em geral, o saldo da conta única tem objetivos definidos por Lei; ele pode ser utilizado 

para a realização dos gastos referentes ao funcionamento do aparelho estatal, à política fiscal e, 

também, para o pagamento de juros e amortizações da dívida, mas ainda que por determinações 

legais uma parte desse saldo seja reservada para o resgate da dívida pública e não possa ser 

utilizada para outros fins, o mais comum, como sinaliza Afonso (2015), é o refinanciamento da 

dívida. Quer dizer, o saldo da conta única forma um colchão de liquidez destinado às 

liquidações de títulos vincendos, mas na prática essas liquidações são realizadas por novas 

emissões. 

Isso significa que, no caso de uma transferência de resultados negativos ao TN, este 

emite títulos e se endivida, e quando o TN recebe ganhos financeiros decorrentes das operações 

do BC, onde incluem-se os ganhos de capital referentes à equalização cambial do saldo de 

reservas internacionais mantido pela autoridade monetária e das operações com swaps cambiais 

– ganhos que contribuíram de forma mais direta para o crescimento da conta única –, bem como 

outros ganhos relacionados à remuneração das disponibilidades e dos seus empréstimos, não 

existem impactos necessários na trajetória da dívida pública.118 

A título de apontamento, parece claro que, na ocasião de resultados negativos a partir 

da atuação do BC, a dívida bruta se eleva; enquanto os resultados positivos contribuem pouco 

em relação ao progresso da dívida, visto que as liquidações de juros e amortizações são 

realizadas por outras fontes de recursos.119 Ademais, em função do custo fiscal substancial 

decorrente da emissão de títulos que possibilitam a operacionalidade da política monetária pelo 

 
117 Muito embora isso não ocorra de forma total. Segundo os Relatórios Anuais da DPF, o percentual de rolagem 

dos títulos vincendos, que equivale à razão entre as emissões e os resgates, foi inferior a 100% para o período 

analisado. 
118 Como sugerem Leister e Medeiros (2013), a discussão sobre a utilização dos resultados positivos do BC é tão 

importante quanto o debate acerca da transferência de resultados entre o BC e o TN.  
119 No entanto, o art. 3º da Lei nº 11.803/2008 determina que o resultado das remunerações adquiridas pelo BC e 

transferidas ao TN seja destinado obrigatoriamente ao pagamento de títulos públicos vincendos.  
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BC, a parcela dos resultados positivos constitui soma muito menor do que a soma de títulos que 

lastreiam as operações compromissadas, o que corresponde a dizer que a parte que contribui 

para o crescimento da dívida é muito maior do que a parte que constitui receita financeira 

passível de ser utilizada nas liquidações. 

 

3.2.3 – As operações compromissadas 

  As operações compromissadas passaram a ser contabilizadas no cálculo brasileiro da 

DBGG a partir de 2008, ano em que a série da DBGG segundo a nova metodologia passou a 

ser acompanhada quase que com exclusividade. Essa alteração no método de contagem da 

dívida pública brasileira foi motivada pela própria especificidade das operações 

compromissadas, explicada pelo custo envolvido na realização da política monetária por meio 

deste instrumento, e também pelo seu aumento expressivo, tanto em valores relativos quanto 

em níveis absolutos. O gráfico abaixo apresenta a evolução do volume de compromissadas 

realizadas pelo BC no período analisado.  

 

Gráfico 12: Evolução das operações compromissadas - 2008-2018  

(R$ bilhões, % PIB) 

     Fonte: Banco Central. 

 O estoque de operações compromissadas cresceu de 10,45% do PIB em 2008 para 

16,4% do PIB em 2018, e em termos absolutos saltou de R$ 325 bilhões em 2008 para R$ 1.128 

trilhão em 2018. Esse movimento foi semelhante ao das reservas internacionais acumuladas 

pelo BC nesse período, que em relação ao PIB cresceram 5,5%, enquanto medidas em Real seu 
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valor triplicou. Em termos proporcionais à dívida bruta, o saldo de compromissadas 

representava montante aproximado de 18% em relação à dívida em 2008, já em 2018 a sua 

participação no saldo da dívida aumentou para aproximadamente 22%. Com efeito, conforme 

o gráfico anterior e a tabela 2 (página 91) mostram, a elevação substancial no volume de 

compromissadas representou crescimento efetivo da dívida bruta, sobretudo a partir de 2012; e 

o curto período de queda no volume e custo das compromissadas entre 2010 e 2011 é justificado 

pelas regras de política monetária e o aumento da utilização dos compulsórios.120 

Por trás da evolução das operações compromissadas estão implícitas a reafirmação do 

empenho do BC na regulação das condições de liquidez do sistema econômico e, também, a 

confirmação de que a realização das compromissadas possui relação direta ao volume de 

reservas internacionais administradas pelo BC e ao nível e custos da dívida pública brasileira. 

São as reservas internacionais, na verdade, que muito reforçam a necessidade de uma atuação 

ampla e eficaz por parte da autoridade monetária na regulação dos recursos existentes no 

sistema econômico, visto que o processo de compra de reservas é geralmente seguido pela 

prática de esterilização dos recursos, por hora, em excesso, o que representa um incômodo em 

relação à quantidade de liquidez entendida pela autoridade monetária como ideal para garantir 

a convergência da taxa de juros, e da inflação, para as suas metas estabelecidas. 

A preferência pela utilização acentuada da operação compromissada como um dos 

principais instrumentos de política monetária no Brasil produz impacto na dívida porque 

envolve não só a remuneração dos instrumentos trocados, mas um pagamento em um curto 

espaço de tempo (Pellegrini, 2017a).121 Assim, quando o BC compra reservas internacionais e 

observa liquidez acentuada no sistema econômico decorrente disso, ele vende títulos públicos 

com compromisso de recompra e remunera o valor trocado por uma taxa prefixada atrelada à 

Selic, a ser cumprida em poucas semanas.122 Embora na prática os títulos públicos apareçam 

apenas como garantia nessas trocas e não mudem de propriedade, a remuneração dessas trocas 

constitui soma substancial, soma esta de responsabilidade do Governo Federal, visto que são 

de sua origem os títulos utilizados pelo BC. 

A observar de forma conjunta a evolução da segunda maior conta da DBGG, as 

operações compromissadas, e a evolução das reservas internacionais, fica claro que grande parte 

 
120 Cf. Pellegrini (2017a) 
121 Além dos depósitos compulsórios, já utilizados no Brasil, porém em dimensão inferior, há a possibilidade da 

instituição dos depósitos voluntários remunerados, sem impacto na dívida pública.  
122 Segundo Estudo Especial da IFI (2017a), grande parte do saldo de operações compromissadas estava contratada 

com prazo de 3 meses, enquanto uma parte pequena era composta por títulos vincendos em até três semanas. 
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das emissões de títulos públicos pelo TN deveu-se à tentativa do governo de aumentar o grau 

de liberdade do BC em relação à realização de suas políticas cambial e monetária orientadas à 

contenção da base monetária.123 Isso reforça a forma de relacionamento vigente entre as 

instituições em que, assim como a maior parte das economias emergentes, a autoridade 

monetária realiza suas funções clássicas utilizando títulos da autoridade fiscal, o que revalida a 

ideia de que, nesse contexto de vínculo institucional – diga-se de passagem, a depender do grau 

de desenvolvimento nacional –, as políticas fiscal e monetária pouco se separam.124  

Além das operações monetárias com custo fiscal considerável ao TN, as ações deste têm 

impacto monetário a ser resolvido pelo BC, por exemplo, quando são realizados resgates de 

títulos públicos e a base monetária eleva-se, tornando necessária a realização de um número 

maior de operações compromissadas. Apesar dessa ponderação, a variação das operações 

compromissadas entre 2008 e 2017 – conforme data divulgada em nota técnica do BC – foi 

pouco condicionada a partir das deliberações tomadas pela autoridade fiscal, como fica claro 

pelo gráfico seguinte. 

  

Gráfico 13: Fatores condicionantes da evolução das compromissadas - 2008-2017 (% PIB) 

       Fonte: Nota técnica do Banco Central (2018, p. 6). 

 No gráfico 12 é mostrado que a variação anual em proporção ao PIB das operações 

compromissadas compreende uma relação com os fatores que respondem por alterações na base 

monetária, quais sejam, as ações do BC e do TN com impacto monetário; e com os juros 

 
123 Cf. Gobetti e Schettini (2010)  
124 Nyawata (2012, apud Leister e Medeiros, 2013, p. 20) 
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nominais incidentes sobre o próprio saldo de compromissadas, fator que não possui relação 

com a base monetária, e com o efeito da variação do PIB. Fica evidente, no entanto, que o 

crescimento das compromissadas após 2008 foi determinado principalmente pelo impacto 

monetário das operações do BC, em que destacam-se as operações com reservas internacionais 

e, especificamente a partir de 2014, os resultados das operações de swap cambial; e a parcela 

dos juros. No caso da variação das compromissadas provocada pelo impacto monetário das 

operações do TN, cujo efeito acumulado é negativo, evidenciam-se as suas operações com 

títulos públicos (efeito negativo das emissões sobre as compromissadas) e o resultado primário 

do Governo Federal (efeito negativo de um superávit sobre as compromissadas). 

 Uma vez assegurada a vinculação existente entre as deliberações da autoridade 

monetária e da autoridade fiscal e entre o mecanismo de controle dos preços do BC e as despesas 

fiscais efetivas de responsabilidade do TN, fica claro que analisar a determinação do passivo 

governamental vai muito além do que olhar os resultados primários do governo ou, no caso 

mais recente, as transferências de recursos aos bancos públicos que, aliás, constituem soma 

demasiadamente inferior ao saldo de compromissadas. Esse saldo, na verdade, está muito 

associado à ausência de ação coordenada entre as duas instituições, o que acaba por determinar 

uma forma de atuação quase autônoma do BC em relação à realização de suas funções e, 

consequentemente, em relação à definição do saldo e trajetória da dívida pública. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir de uma recuperação do debate teórico acerca das ideias sobre a política 

econômica de Estado e as finanças públicas em economias capitalistas, de um exame dos 

principais significados e referências da dívida fornecidas pelo sistema brasileiro de contas 

públicas e de uma análise da dinâmica recente da acumulação de ativos e passivos pelo setor 

público e governo geral brasileiros, esta dissertação pretendeu explicitar a dívida pública 

enquanto uma instituição essencialmente determinada pelo curso da política de estabilização 

praticada pela autoridade monetária nacional no período pós-crise internacional. Assim, o 

principal entendimento decorrente desta exploração foi que a utilização da dívida pública como 

um dos parâmetros para a compreensão e a delimitação de planos para a política fiscal constitui-

se estratégia limitada, equivocada e ineficaz, uma vez reconhecida a proximidade dos objetivos 

e instrumentos de política monetária da prática de gestão da dívida pública. 

 No que diz respeito à discussão teórica, as abordagens de matriz heterodoxa 

desenvolvidas e interpretadas como melhores respostas às configurações de política econômica 

fundamentadas na obtenção do crescimento econômico de pleno emprego são vistas como 

críticas fundamentais às formulações propostas pelo arcabouço teórico neoclássico. Enquanto 

parte do cânone interpretativo da vertente convencional, a ideia de responsabilidade fiscal 

prescinde da consideração da historicidade que envolve a relação entre Estado e mercado e 

atribui a validade da intervenção estatal no ambiente econômico conquanto a sustentação das 

decisões privadas não seja rompida devido ao desequilíbrio fiscal. 

 Na leitura da vertente keynesiana, o déficit e a irresponsabilidade fiscal não se 

assemelham em significado e, por isso, a realização de políticas econômicas intensas e eficazes 

pelo Estado que, porventura, determinem resultados primários deficitários, mas que alcancem 

condições ampliadas para o nível de atividade econômica por intermédio da promoção e 

estabilização do nível de demanda agregada, constituem exercício fiscal responsável e bem-

sucedido. Para esta interpretação, o sentido da ação pública é definido pela necessidade de 

estabilizar os ciclos econômicos e, por essa via, o gasto antecede a estabilização. Assim, se os 

ciclos são fenômenos recorrentes em uma economia capitalista que, por regra, funciona abaixo 

do pleno emprego, o déficit fiscal, bem como a dívida pública, também são mecanismos 

regulares, dado que representam seguimentos de uma série de políticas econômicas atreladas à 

ação balizadora do Estado para sustentar o progresso do sistema econômico.  
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 Para além das discussões sobre o sentido e a validade da política econômica e da dívida 

pública enquanto uma de suas ferramentas, este trabalho apresentou uma análise dos 

indicadores fiscais mais acompanhados pela administração pública e agentes privados no Brasil 

para mostrar a ausência de uma correlação direta entre a dinâmica dos indicadores de dívida e 

a dinâmica da política de responsabilidade da autoridade fiscal. Ressalta-se, em conjunto com 

as informações contidas no terceiro capítulo, como a orientação da política fiscal praticada em 

distintas fases históricas não pode ser notada pela trajetória dos indicadores de dívida, seja pela 

DLSP ou pela DBGG. Nesse sentido, o crescimento dos passivos não representa 

necessariamente uma formulação expansiva para a política fiscal, assim como a redução da 

dívida não representa um impacto menor da política fiscal na demanda agregada. 

Essas estatísticas são construídas de modo a apresentar com o maior nível de precisão 

os custos fiscais da atuação pública, mas abrangem desdobramentos de decisões de competência 

do Banco Central e, por isso, acabam se distanciando do esforço fiscal do governo brasileiro. 

No caso da DLSP e da peculiaridade brasileira de incluir o banco do governo em sua 

abrangência, a acumulação volumosa de reservas internacionais tem influenciado o seu nível, 

que também varia devido aos movimentos do câmbio e de outras alterações patrimoniais. No 

cálculo da DBGG, por sua vez, a ausência do BC em sua abrangência não parece ter sido aspecto 

suficiente para aproximar o indicador de dívida bruta da dinâmica fiscal; atualmente, a política 

monetária (e cambial) não é explicada apenas pela parcela das operações compromissadas, que 

aumenta a sua participação na definição da DBGG após 2008, mas também grande parte da 

DPMFi está dissociada da política de gastos do governo federal. 

Isso fica explícito quando se diferenciam as emissões diretas de títulos públicos da 

DPMFi direcionadas ao sistema de funding dos bancos públicos e à reposição da carteira de 

títulos e dos resultados negativos do BC. As emissões diretas relacionadas aos movimentos da 

política fiscal, especificamente as realizadas para a concessão de crédito ao BNDES, somam 

zero a partir de 2015, enquanto as transferências do TN para o BC representam a quase 

totalidade (91%) das emissões diretas após 2015, justamente quando a política fiscal passou a 

ter uma configuração restritiva fundamentada no princípio da austeridade fiscal expansionista 

e a dívida pública passou a crescer acentuadamente. Este regime de austeridade, tal qual 

previsto pelas abordagens heterodoxas previamente analisadas, além de não ter sido capaz de 

promover o crescimento econômico, com recuperação da arrecadação tributária, geração de 

resultados primários positivos e redução do déficit nominal, desdobrou na trajetória de 

crescimento intenso da DBGG que se visava evitar. 
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Quanto às emissões por oferta pública após 2008, estas podem variar sem que haja 

correspondências necessárias nas deliberações orçamentárias do TN e tendem a aumentar 

conforme o saldo de dívida pública aumenta, visto que o seu serviço também se eleva. Nesse 

caso, a apropriação de juros nominais destaca-se como uma das causas mais representativas 

para o progresso ascendente da dívida pública nos últimos anos, isso especialmente em função 

das elevações da taxa (básica) de juros que aumentam o custo de financiamento da dívida e, em 

paralelo ao desempenho desfavorável da economia, fazem crescer a razão entre a dívida e o PIB 

brasileiro (r/g).  

Com efeito, o baixo patamar de crescimento do PIB no Brasil aparece, ao lado da 

variação dos juros, como um dos elementos mais explicativos para o crescimento substancial 

da razão dívida pública/PIB a partir de meados da década passada. Até 2013, com sucessivas 

reduções na taxa de juros e comportamento estável da parcela dos juros nominais, além de 

crescimento econômico favorável que contrabalanceou grande parte do nível dos juros 

nominais, a trajetória dos indicadores de dívida observou movimentos decrescentes, no caso da 

DLSP, e estáveis, no caso da DBGG. Nos anos seguintes fica claro que a deterioração dos 

superávits primários, bem como do saldo de dívida pública em relação ao PIB, foram 

desdobramentos do cenário macroeconômico desfavorável, com elevações substanciais da 

parcela dos juros e reduções no nível de atividade econômica, o que verifica-se pela redução 

substancial da arrecadação tributária dos entes do governo geral e pelo aumento expressivo dos 

déficits nominais. 

Nestas circunstâncias em que vários elementos explicam a dinâmica da dívida, isto é, a 

variação do passivo ocorre em sua maior parte devido à política monetária ativa orientada ao 

ajustamento das condições de liquidez do sistema econômico nacional que, conforme mostrado, 

se apresenta tanto pelo aumento da realização de operações compromissadas quanto pelo 

tamanho largo da parcela da DPMFi associada às transferências ao BC; e o crescimento da 

razão dívida/PIB ocorre em função do peso da carga de juros e do efeito PIB negativo, versar 

sobre a condição fiscal do Estado brasileiro a partir de um exame raso do tamanho da política 

fiscal constitui esforço inoportuno, visto que não oferece soluções concretas relacionadas às 

questões em debate.  
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