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A construção das instituições fiscais e as unidades subnacionais: a origem dos
problemas fiscais nos estados brasileiros

Elson Rodrigo de Souza Santos1

Resumo
A proposta do artigo consiste em explorar as origens dos problemas fiscais nos estados,
especialmente envolvendo os sistemas financeiros estaduais e o modelo centralizador
que  emergiu  durante  o  governo  militar.  A hipótese  defendida  no  artigo  é  que  a
orientação da política fiscal era o acumulo de capital, incentivo ao desenvolvimento e
industrialização.  Nesse  contexto,  a  política  fiscal  assumiu  o  caráter  prociclico  com
incentivo  ao  aumento  de  gastos  e  endividamento  interno  e  externo.  Enquanto  a
preocupação  com  a  responsabilidade  e  sustentabilidade  fiscal  era  deslocada  para
segundo plano como um problema menor para gestão fiscal. Os estados acompanharam
o movimento com elevação do endividamento conjuntamente com a irresponsabilidade
fiscal. O movimento complementado e acelerado com o uso dos bancos público como
intermediários na captação de fundos internos e externos, utilizados para financiamento
de projetos locais de desenvolvimento, mas também serviam como agentes dos tesouros
estaduais, facilitando o uso político e descontrole fiscal. Neste ambiente de fragilidade
institucional  os  bancos  estaduais  eram utilizados  como instrumentos  de  descontrole
fiscal.  
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Abstract
The  proposed  in  this  paper  explorer  the  origins  of  fiscal  problems  in  subnational
division of national states,  especially about public state banks and state government
during military government. The defend hypothesis is that state and fiscal reform had
objective the power concentration in federal government and priority to capital account
incentive  for  development  and  industrialization.  In  this  context,  the  fiscal  policy
assumed a bias prociclycal with incentive for federal government includes the growth
debt from internal and external sources. So preoccupation with fiscal responsibility and
fiscal sustainability placed in the background as minor problem to fiscal governance. In
the  states  occurred  the  growth  debt  alongside  the  irresponsibility  and  growth
government spending incentives. The public state banks had function the accelerate de
growth  debt  and  financing  development  local  projects  but  also  financial  agent  of
treasury states. The fragility institutional environment promoted decontrol public fiscal
policy and use public state banks as decontrol fiscal instruments    
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1 Introdução

A estrutura financeira brasileira emergiu da Grande Depressão dos anos 1930s,

distúrbios  políticos  e  alterações  na política  econômica  transformado,  dando corpo a

maior  participação estatal  e  protecionismo.  Os  ativos  bancários  oriundos  de  bancos

nacionais em dificuldades e nacionalização de ativos de instituições estrangeiras que

deixavam o país  serviram para  o  crescimento  da  estrutura  financeira  estatal.  Nesse

contexto, a estrutura bancária estatal foi ampliada, ganhando importância na estratégia

de financiamento de longo prazo para desenvolvimento, suporte as políticas públicas,

desenvolvimento setorial, abrangendo atividades de varejo, incorporando a função de

agente do tesouro e financeiro (NESS Jr., 2000; COSTA NETO, 2004). Outro ponto foi

o  aprofundamento  do  papel  do  sistema  financeiro  estatal  advindo  do  fracasso  da

Reforma financeira Campos-Bulhões (1964-67)2. Ao propor um sistema misto público e

privado  de  financiamento,  a  Reforma  incentivava  mecanismos  e  instituições  para

captação de  alocação e  captação de poupança,  mas instabilidade  macroeconômica  e

necessidade de acelerar as mudanças estruturais levaram ao protagonismo dos bancos

públicos, sobretudo frente às necessidades do II PND. Em números, nos anos 1970s o

setor  estatal  detinha  55%  dos  depósitos  e  58%  dos  empréstimos  ao  setor  privado

(MAKLER, 2000). 

Na organização da estrutura financeira estatal era formada pelos bancos federais,

regionais  de desenvolvimento  e  estaduais,  além de  instituições  e  agências  para  fins

específicos.  As  particularidades  dos  bancos  estaduais  era  deterem  as  funções  de

desenvolvimento  para  acúmulo  de  capital  e  transformação  estrutural,  intermediar  a

captação e distribuição de fundos nacionais e estrangeiros, abrangendo atividades de

varejo,  conglomerado  bancários,  e  agentes  dos  tesouros  estaduais.  Para  o  governo

federal, ao menos oficialmente, tinham o mesmo tratamento dos bancos privados, mas

sofriam forte influência política regional,  beneficiados pelas barganhas para angariar

recursos, especialmente através dos bancos federais e ajudas do banco central, além de

flexibilidade na fiscalização, baixa preocupação com a eficiência e curto horizonte de

planejamento (SAVINO JUNIOR, 2004). O mais grave era o uso dos bancos estaduais

para  desajuste  fiscal  através  de  operações  legais  e  ilegais  como  empréstimos  aos

2O fracasso se desenho após o governo de Castello Branco, quando se desenhou uma guinada 
da política econômica para incentivar a industrialização e mudanças estruturais. Paulatinamente,
os bancos de investimentos privados perderam espaço, o dinamismo do mercado de capitais 
decresceu, os bancos privados pressionaram para autorização de instituições mistas, dando lugar
ao financiamento estatal (ver Macarini, 2007). 
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controladores e operações triangulares (DALL’ACQUA, 1997). Assim, os bancos eram

instrumentos  de  desajuste  fiscal  e,  indiretamente,  capazes  de  comprometer  o  setor

bancário  devido  ao  tamanho  das  instituições  (Banespa,  Banestado,  Banerj,  por

exemplo). 

A resposta  da literatura  e  das  políticas  públicas  dos  anos 1980s e  1990s foi

relacionar  fortemente  a  necessidade  de  reforma  e  desmonte  do  sistema  financeiro

estadual com ajuste fiscal e reforma financeira dos estados (WERLANG e FRAGA,

1995; NOVAES e WERLANG, 1995 BACHA, 1991). Os resultados foram a crescente

restrição legal do uso políticos dos bancos estaduais pelas normas do Banco Central e

governo federal, acentuados com a crise dos anos 1980s, os planos de estabilização que

colocavam como ponto fundamental o saneamento fiscal  e  temiam a crise  bancária,

obtendo  sucesso  com  Plano  Real  (1994).  A resolução  foi  dada  pelo  incentivo  a

privatização dos bancos estaduais (PROES prevista na MP n. 1.514, de 7 de agosto de

1996), condicionados a renegociação das dívidas estaduais (Lei Federal n. 9.496 de 11

setembro de 1997) e como parte do ajuste patrimonial (LOPREATO, 2000). Passadas

duas décadas do debate teórico, das políticas de ajuste e identificação dos problemas

permitem construir um novo olhar distanciado dos acontecimentos. Para isso, a proposta

do artigo consiste em analisar os problemas dos bancos estaduais como originários de

instituições  fiscais  frágeis,  acentuados  pela  organização  entre  governo  federal  e

unidades subnacionais, sobretudo, os estados que emergiu com as reformas estruturais

do governo Castello Branco (1964-37).  

A  hipótese  do  trabalho  é  que  a  centralização  fiscal  não  visava  impor  a

responsabilidade fiscal sobre os governos estaduais. Ao contrário. As regras rígidas do

governo  federal  sobre  os  estados  levaram ao  crescimento  da  barganha  política  por

exceções  e  novos  recursos.  Acompanhado  do  uso  dos  bancos  estaduais  como

instrumentos para elevação de gastos e distorções em que as regras e a fiscalização

federal eram impedidas de agir,  inclusive dando suporte com injeções de liquidez e

ajuda, enquanto na esfera estadual a fiscalização e regras eram submissas aos interesses

políticos. O trabalho pretende dialogar com debate na literatura contemporânea sobre

regras e instituições fiscais (WYPLOSZ, 2012; 2005; KOPITS, 2011), a centralização

versus descentralização  fiscal  (RODRÍGUEZ-POSE  e  KROIJER,  2009;  DABLA-

NORRIS, 2006). 
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Contudo,  o  propósito  não  é  negar  o  diagnóstico  da  literatura  brasileira,  mas

colocar  em  pauta  uma  nova  perspectiva  baseada  nos  avanços  teóricos  recentes,

enfatizando o papel das reformas institucionais do governo militar e política fiscal que

se seguiu as reformas na estrutura federativa e prioridades da política fiscal advindas do

governo civil-militar. O diferencial está em considerar que os problemas entre bancos e

finanças  estaduais  eram de  origem na  governança  da  estrutura  fiscal  e  reflexo  das

relações federativas. O ponto central é identificar como a estrutura institucional falha

transformou  os  bancos  estaduais  em  fontes  de  desajuste  fiscal.  A base  de  dados

considera  a  dinâmica  das  regras  fiscais  e  exceções,  as  normativas,  fiscalização  e

intervenção por parte da Comissão Monetária Nacional – CMN e Banco Central – BC. 

A organização  do trabalho  foi  feita  em cinco  partes.  A primeira  consiste  na

fundamentação sobre literatura referente às instituições, regras e descentralização fiscal.

A segunda apresenta um overview sobre o que a literatura brasileira argumentava sobre

o  problema dos  bancos  estaduais  e  o  vinculo  com os  problemas  fiscais.  A terceira

discute a quebra institucional com a imposição da centralização pelo governo militar. A

quarta aborda o funcionamento do sistema ao longo dos anos 1970s quando se tornava

evidente o conflito entre os interesses políticos e manutenção da saúde fiscal e bancária.

A quinta e última debate como os bancos estaduais se inseriam na dinâmica das finanças

estaduais. 

2 Instituições, regras e política fiscal

O debate teórico e as evidências empíricas sobre política fiscal, a relação entre

governo  central  e  unidades  subnacional  levantam dois  pontos:  a  responsabilidade  e

compromisso com a  sustentabilidade fiscal;  e  o  debate  sobre a  centralização versus

descentralização  fiscal.  Os  dois  elementos  incorporam  o  papel  da  organização

institucional,  refletida  nas  regras,  instituições  fiscais,  construção  da  estrutura  de

funcionamento do estado e relação com as unidades subnacionais. Assim, constituindo

um  complexo  ambiente  de  conflitos  entre  os  diversos  grupos  de  interesses,

influenciando  na  construção  da  política  tributária,  debate  e  execução  orçamentária,

efetividade e credibilidades das regras, normas e fiscalização. As questões acentuadas

para os países em desenvolvimento que não amadureceram a estrutura institucional para

moderar os conflitos de interesses, mais sujeitos a captação do estado por grupos de

interesses com políticas fiscais prociclicas e com viés de irresponsabilidade.  
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2.1 Sustentabilidade fiscal

A responsabilidade na condução da política fiscal e comprometimento com a

sustentabilidade  da  dívida  pública  são  considerados  peças  chaves  para  estabilidade

macroeconômica,  sobretudo,  de  preços  e  externas.  Particularmente,  nos  países  em

desenvolvimento proporciona maior estabilidade para acumulo de capital, investimentos

e  alavancagens  das  transformações  estruturais,  sem  implicar  na  fragilização  da

economia. Nesse sentido, a sustentabilidade da dívida pública (debt sustainability) como

parâmetro básico de avaliação e orientação para política fiscal no longo prazo (IMF,

2002). O conceito é definido pela situação na qual se espera continuidade no pagamento

dos serviços dos títulos da dívida,  excluindo grandes correções futuras na despesa e

receita, mantendo um nível de endividamento sustentável no longo prazo. Os elementos

relacionados estão nos conceitos de solvência, liquidez e vulnerabilidade. A solvência

considera o valor presente descontado (VPD) dos gastos correntes e futuro corrente não

pode ser maior que o VPD da renda futura e de algum endividamento inicial. A liquidez

consiste na capacidade do país em rolar os títulos de dívida. A vulnerabilidade considera

os riscos de iliquidez ou insolvência.

Para aprofundamento das discussões sobre política fiscal, o Fundo Monetário

Internacional  –  FMI estabeleceu  o  debt  sustainability  analisys -  DSA (IMF,  2011),

incorporando as experiências oriundas da instabilidade dos anos 1990s, crise financeira

internacional  (2007-08) e programas de suporte e ajuste para países emergentes.  Os

elementos  chaves  consistem: i)  maior  realismo nos pressupostos  fundamentados nas

particularidades  nacionais;  ii)  nível  de  endividamento  público  é  um  dos  focos,

ponderados  pela  proporção  ao  produto;  iii)  considerar   os  riscos  e  vulnerabilidade

particulares de cada país;  iv) vulnerabilidades associadas ao perfil de endividamento

(prazo,  custos,  externo  ou interno);  e  v)  convergência  entre  balanço fiscal  e  dívida

pública. O propósito do DSA consiste em criar parâmetros de discussão sobre a boa

condução  da  política  fiscal,  dando  ênfase  para  os  países  em  desenvolvimento  que

frequentemente possui histórico de problemas e baixa qualidade das políticas fiscais.

Além disso,  o debate está  relacionado a busca de ganhos de eficiência,  melhora na

composição dos gastos com foco em objetivos sociais  que espraiem pela sociedade,

melhor ambiente para encorajar o investimento privado (IMF WORLD BANK, 2009).

Os  instrumentos  utilizados  para  operacionalizar  as  questões  consistem  na

complementariedade entre instituições e regras fiscais. 
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As regras fiscais consistem na imposição de objetivos, metas ou normas para

delimitar  a  condução  da  política  fiscal  podendo  ser  agrupadas  em  quatro  blocos:

orçamento;  endividamento;  gastos;  e  regras  (IMF,  2009).  O  orçamento  estabelece

normas  para  estrutura,  ajustamento  às  flutuações  e  ciclos  econômicos,  fortemente

relacionados à sustentabilidade fiscal. O endividamento estabelece limites ou alvos para

o endividamento público com base na relação do produto.  Os gastos  delimitam um

limite total, primário ou corrente de gastos em termos absolutos, taxas de crescimento

ou percentual dos produtos providenciando consistência dos gastos correntes. As regras

de  arrecadação  consideram  metas  para  não  restringir  os  gastos  previstos  nos

orçamentos. Ao redor do mundo ocorreu o estabelecimento de regras fiscais diversas,

adaptadas as realidades e necessidades de cada país, emergidas frente à busca de um

maior controle da política fiscal, especialmente a partidos dos anos 1960 e 1970, mas

frequentemente encontradas hoje em dia. Por exemplo, os limites de gastos Holanda,

Nova Zelândia, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos, também encontrados em blocos

regionais como Pacto de Crescimento e Estabilidade (1997) para União Europeia. 

As instituições fiscais constituem elementos importantes e complementares para

fortalecer as regras fiscais condicionando maior poder de fiscalização, negociação dos

conflitos e maior transparência nas decisões e execução. A existência de instituições

fiscais permite a flexibilização das regras sem perda de credibilidade, sobretudo para

amenizar  os  ciclos  econômicos,  mantendo  como  foco  a  sustentabilidade  da  dívida

pública,  expressa em relação ao produto,  no longo prazo (WYPLOSZ, 2012; 2005).

Apesar  do  potencial  risco  do  uso  da  política  fiscal  discricionária  pela  defasagem e

complexidade  no  gerenciamento  de  conflitos,  acentuando  os  ciclos  econômicos  e

distorções,  mas  que  não  devem  ser  excluídas  pelos  efeitos  positivos  da  política

econômica (FATÁS e MIHOV, 2006; 2003). 

As  instituições  fiscais  são  responsáveis  pelo  desenho  orçamentário,

gerencialmente dos conflitos, aplicação das regras e fiscalização em que refletem as

instituições políticas e econômicas de cada país. Nesse sentido incluem a construção do

sistema político e eleitoral, estrutura de estado, relação entre governo central e unidades

subnacionais,  organização  da  sociedade  (KOPITS,  2011;  DEBRUM,  2011;

HALLERBERG,  STRAUCH  e  HAGEN,  2009).  Uma  avaliação  da  qualidade  das

instituições fiscais está na capacidade de manter independência da influência política de

grupos,  visando  o  bem-estar  da  sociedade,  as  funções  básicas  de  redistribuição  e

estabilização das flutuações econômicas. 
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Nos países em desenvolvimento, a condução da política fiscal é afetada por dois

agravantes. O primeiro relacionado à desorganização da estrutura fiscal e estado cujo

foco é contemplado pelas agências e órgãos internacionais que fornecem os parâmetros

básicos para construção organizacional. O segundo referente aos países com melhores

estruturas,  mas  que  apresentam  dificuldades  institucionais  em  isolar  os  interesses

políticos e de grupos na construção do orçamento, fazer valer as regras e metas fiscais,

mantendo um viés de política fiscal prociclica. Porém, na medida em que a qualidade

das  instituições  cresce,  os  países  em  desenvolvimento  podem  construir  maior

credibilidade,  tendo  liberdade  e  flexibilidade  para  políticas  anticíclicas,  sem

comprometer a sustentabilidade fiscal de longo prazo. Por exemplo, Velasco e Céspedes

(2014)  encontram evidências  da  melhora  da  qualidade  da  política  fiscal  nos  países

exportadores de commodities, destacando o caso do Chile, permitindo ação anticíclica

sem levar a crise fiscal frente à crise financeira 2007-08. 

2.2 Centralização versus descentralização

O debate sobre construção da política fiscal envolve a relação entre as unidades

subnacionais (estados e municípios, no caso do Brasil) e o governo central. A questão

fundamental considera qual o grau de liberdade para as unidades subnacionais em tomar

decisões sobre estrutura de gastos, arrecadação, subsídios e incentivos ao setor privado.

Na literatura,  a  visão favorável  à  descentralização possui como base as  construções

teóricas e evidências empíricas, focalizando os países desenvolvidos. O argumento é

que a descentralização permite maior eficiência dos governos locais, proporcionando

melhores serviços e capacidade de atender melhor as preferências locais (TIEBOUT,

1956),  recentemente  incorporando  o  papel  no  desenvolvimento  dos  mercados

(MCKINNON, 1997). Nesse sentido, Oates (1999) cita as vantagens da estrutura federal

norte-americana ao dar maior autonomia aos estados. Portanto, a visão convencional

seria que uma estrutura estatal com maior poder e autonomia as unidades subnacionais

permitem maior eficiência e qualidade das políticas públicas ao atender as comunidades.

O problema destas conclusões está na fragilidade institucional encontrada nos países em

desenvolvimento, levando as unidades subnacionais sejam mais sujeitas ao sequestro

por grupos de interesses, ausência de compromisso e responsabilidade na condução da

política  fiscal.  Assim,  gerando  uma visão  cética  sobre  os  benefícios  relacionados  à

descentralização e a fragilidade institucional na mediação dos conflitos. 



8

A visão cética em relação aos benefícios da descentralização fiscal, enfatizando a

dificuldade e raridade de comprovações empíricas sobre a relação com crescimento, o

papel das instituições e a diferenças entre países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Os trabalhos apresentam argumentos de que a descentralização foi superestimada como

uma solução  para  substituir  os  modelos  de  governos  centralizados  nos  anos  1990s,

especialmente  nos  países  em  desenvolvimento  que  detinham  forte  concentração  de

poder e demandavam uma nova estrutura administrativa e de estado para atender as

demandas  regionais  (RODRÍGUEZ-POSE e  KROIJER,  2009).  A descentralização  é

incompleta para se traduzir em benefícios, podendo ter efeito inverso em países com

fragilidade institucional ao acentuar o potencial desestabilizador.  

A fragilidade institucional e a dificuldade em reconstruir a estrutura de estado

com bases descentralizadas potencializariam os efeitos negativos da captura por grupos

de  interesses  e  ações  irresponsáveis  dos  governantes,  não  refletindo  os  benefícios

defendidos na literatura e encontrados em países desenvolvidos (BARDHAN, 2002).

Portanto,  a  centralização  fiscal  poderia  proporcionar  maiores  benefícios  e  impactos

positivos  no  crescimento  e  bem  estar  para  os  países  em  desenvolvimento  ou  em

transição. Outra razão é que nos países em desenvolvimento ou em transição por um

longo período os governos nacionais se opunham a descentralização, mantendo o poder

concentrado como forma de maior efetividade das políticas macroeconômicas e evitar o

risco de fragmentação política ou separatismo (SMOKE, 2001).

Sobre  a  sustentabilidade  da  dívida  pública,  a  descentralização  pode  criar  o

problema de “common pool” onde os governos subnacionais tendem a se tornar relapsos

em relação à responsabilidade fiscal, devido à possibilidade de receberam aportes do

governo central para manter o nível de gastos (RODDEN, 2003). Nesse ambiente, se

pressupõe que as instituições fiscais são frágeis e as regras fiscais não críveis, criando o

ambiente  potencial  das  unidades  subnacionais  praticarem  uma  política  fiscal

discricionária e irresponsável,  contando com a possibilidade de resgate por parte do

governo central e, portanto, angariando benefícios na dinâmica econômica e em relação

aos estados que cumpriram as regras. Ao mesmo tempo em que a permissividade do

governo  federal  aos  lobbies regionais  é  colocada  em  pauta  como  um  fator  para

flexibilizar as regras e favorecer os infratores. Em linhas gerais, o risco de ausência de

uma formatação madura da relação entre  unidades subnacionais e governo central  é

capaz de comprometer o compromisso da sustentabilidade da dívida pública.
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O  sucesso  da  descentralização  fiscal  e  reconstrução  da  estrutura  do  estado

passam pelo estabelecimento de instituições e regras fiscais críveis, capazes de coibir

comportamentos  irresponsáveis  e  distorções.  Assim,  demandando  maior  clareza,

transparência, estabilidade e regras bem definidas para os agentes, mas dificultado pela

interdependência dos vários componentes das relações do sistema intergovernamental

que permitem ambiguidades e dificuldade no desenho institucional e regras. Além disso,

relacionado  ao  grau  de  autonomia,  é  importante  mensurar  as  regras  de  gastos,  de

receitas,  normas  para  sustentação  da  autonomia  e  eficiência  acompanhada  de  uma

definição clara da autonomia (DABLA-NORRIS, 2006). Entretanto, as estruturas das

relações intergovernamentais dependem dos arranjos locais, atribuições constitucionais,

realidades políticas e outros fatores para desenvolvimento do arranjo benéfico para o

país e unidades subnacionais (BIRD, 2000).

3 Bancos estaduais e política fiscal: problematização e visão da literatura

O debate  sobre  política  fiscal,  unidades  subnacionais  e  o  sistema financeiro

estadual emergiu nos anos 1990s como pontos importantes relacionados à agenda de

reformas.  Os  três  escopos  que  a  literatura  brasileira  explorou  sobre  o  tema:

centralização fiscal; responsabilidade fiscal e os bancos estaduais; e reforma do sistema

financeiro estatal estadual. Esses elementos estavam inseridos em discussões maiores

sobre  a  reestruturação  das  três  esferas  de  governo  (municípios,  estados  e  governo

federal),  os  programas  de  estabilização  para  enfrentar  a  hiperinflação  e  restrições

externas, reformas institucionais, propostas de privatização e abertura.

O debate sobre relação entre  unidades  subnacionais (municípios  e  estados)  e

governo federal entraram na pauta devido aos antecedentes de elevada centralização

fiscal e de poder decisões no governo federal durante o regime militar. A estrutura fiscal,

tributária e de coordenação entre as esferas de governo forçavam a negociação com o

governo  federal,  estando  submissos  a  regras  fiscais  e  de  endividamento  elásticas  e

dependentes dos interesses políticos do governo federal e capacidade de barganha dos

estados. Ao longo da década de 1980s e na Constituição de 1988, a negociação mais

democrática levou a maiores recursos disponível para estado, liberdades e impostos,

significando uma descentralização dos recursos na união (VARSANO, 1997). Enquanto

o aprofundamento com a reforma tributária e fiscal se transformaram em debates que

não evoluíram para remodelagem da estrutura deixando em aberto questões  sobre a

estrutura de federação (AFONSO, 1994).
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A questão da responsabilidade fiscal passou a ser considerado como fundamental

para gestão econômica com os planos de estabilização dos anos 1980s e o Plano Real

(1994) como âncora para manutenção de baixas taxas de inflação, evitar a monetização

do  endividamento  e  prover  a  sustentabilidade  fiscal  mantendo  a  capacidade  e

flexibilidade  de  ação  do  governo.  O  problema  encontrado  pela  literatura  era  a

dificuldade de impor um ajuste fiscal devido à irresponsabilidade fiscal dos estados e

tendência procíclica das finanças,  que se manteve nos  anos 1980s.  Assim,  forçando

recorrentes refinanciamentos, transferências de endividamento para esfera federal (em

1989,  1993  e  1996-97),  a  dívida  em  1996  superava  os  16%  do  PIB,  levando  ao

Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados (Lei nº 9.496 de 11

de  setembro  de  1997)  como  parte  do  ajuste  fiscal  do  Plano  Real  (MORA  e

GIAMBIAGI, 2007). Complementado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (2000) que

impôs normas mais críveis sobre limites e regras para ajustamento fiscal das unidades

subnacionais com maior transparência (MORA, 2002). O caráter impositivo do ajuste

lembrava o estilo dos acordos do FMI em que o auxílio financeiro era condicionado as

reformas do setor público e ajuste patrimônio (LOPREATO, 2000). Esse novo momento

da economia e estrutura institucional durante o primeiro governo Fernando Henrique

facilitou  a  imposição  do  processo  de  privatização  e  enxugamento  dos  estados  e

municípios, indiretamente, indicando uma reconcentração de poder no governo federal.

O sistema financeiro estadual entrava no debate em dois aspectos. O primeiro

que representava a fragilidade institucional da relação entre governo e empresas/bancos

públicos  ao  sofrer  ingerências  políticas  e  colocar  em segundo  plano  a  eficiência  e

delimitação  do  papel  no  funcionamento  e  desenvolvimento  regional.  Assim,

constituindo uma fonte de irresponsabilidade fiscal que permitia os estados utilizar o

endividamento  e  maquiagem  dos  balanços,  fugindo  de  uma  regulação  efetiva.  Por

exemplo,  DALL'ACQUA  (1997)  explora  a  relação  questionável  entre  banespa  e

governo  do  Estado  de  São  Paulo,  a  resistência  do  governo  Covas  em  apoiar

privatização.  O  segundo  que  devido  a  abrangência  e  papel  descrentralizado  das

operações, frequentemente evolvendo elevado endividamento e atividades de varejo e

investimento, representavam um elevado risco ao sistema financiero e, potencialmente,

causadores de uma crise bancária. A solução para os dois problemas era do saneamento,

federalização  e  privatização  dos  bancos  estaduais  (WERLANG  e  FRAGA,  1995;

NOVAES e WERLANG, 1995 BACHA, 1991). 
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Era possível eliminar a capacidade de criação de crédito e possibilidade de fuga

das regras fiscais para os governos estaduais, ao mesmo tempo abrindo espaço para

entrada  de  bancos  estrangeiros  que  dariam choque  de  competitividade  e  eficiência,

retirando  o  potencial  desestabilizador  das  isntituições  estaduais.  O  resultado  foi  a

criação do Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade

Bancária  –  PROES  (Medida  Provisória  nº  1.514,  de  7  de  agosto  de  1996)  que

incentivada  a  privatização  dos  bancos  estaduais,  vinculando  ao  ajuste  fiscal  e

patrimonial imposto pela União. Os substitutos dos bancos estaduais foram agências de

fomendo e desenvolvimento que na prática servem para repassar recursos dos bancos

federais  e  outros  fundos,  sem  a  mesma  capacidade  um  banco  ou  papel  de  agente

financiero do tesouro estadual.  

4 Governo militar e a centralização 

A organização entre  unidades  subnacionais  e  o  governo federal  passaram de

elevada autonomia no regime federativo do começo da república no fim do século XIX,

revertido na tendência de concentração a partir dos governos autoritários de Vargas e

com a quebra institucional no governo militar.

4.1 Descentralização e tendência à centralização

Os antecedentes das relações entre unidades subnacionais e governo central são

encontradas  na  implantação  na  organização  federativa,  oriunda  da  proclamação  da

república em 1889, presente na constituição de 1891 promulgada em 24 de fevereiro. A

constituição previa que as unidades subnacionais, os estados, tivessem condições de ter

maior autonomia na receita e gastos em relação às determinações do governo federal.

Na constituição de 1891, no título primeiro que versa sobre a organização federativa, o

artigo 6ª estabelece que as forças federais não interviessem nos “negócios peculiares

dos estados” salvo situações extremas e necessidade de fazer valer as leis e sentenças

federais.  No artigo  9ª,  estabelecia  a  arrecadação do estado através  dos  impostos  de

exportação, relevante devido à configuração de grande exportador de commodities que

o país ocupava, potencialmente benéfico para as elites exportadoras locais. Além disso,

no artigo 12ª autorizar os estados a criarem novos impostos desde que não conflitantes

com os vetos explicitados. 
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O sistema tributário e fiscal brasileiro era fortemente dependente do comércio

exterior,  mas  que  paulatinamente  foi  sendo  reorientado  para  fontes  de  arrecadação

interna com base na tributação de bens, propriedade e circulação de mercadorias (ver

VARSANO, 1997; 1981).  Os estados tinham como principal fonte de arrecadação a

receita com exportações para exterior e entre estados (origem de 40% da receita). A

união com recursos provenientes dos impostos de importação (origem de 50% do total).

As mudanças na estrutura tributária foram com maior ênfase na tributação da renda,

propriedade e circulação de mercadorias tiveram como motivação a queda nas receitas

de importação devido à restrição do comércio provocado pela primeira guerra mundial

(1914-18) e instabilidade macroeconômicas dos anos 1920s. Assim, ocorreu a queda na

arrecadação do governo federal originária  dos impostos de importação de 50% para

35%, acompanhado pela imposição do imposto de renda geral (Lei n. 4.783 de 31 de

dezembro de 1923) e elevação nos tributos sobre consumo. 

O ponto  seguinte  foi  a  Constituição  de 1934 em que limitou  a  cobrança  de

impostos  de  exportação  em 10% e  proibiu  a  cobrança  para  exportação  para  outros

estados. A resposta dos estados foi elevar a tributação sobre a circulação de mercadorias

que passaram a corresponder em 45% da receita no começo da década de 1940 e 65%

em 1946. Outro aspecto foi à obrigação dos estados entregarem 30% da arrecadação à

União e 20% aos municípios de origem da arrecadação. O movimento de concentração

tributária  foi  acentuado com a  perda  da  receita  sobre combustíveis  (constituição  de

1937), carvão mineral, combustíveis e lubrificantes (Lei Constitucional n. 3 de 1940)

substituído pelo imposto único federal (Lei Constitucional n. 4 de 1940). Os estados

ficavam aleijados de tributar a circulação de um insumo importante, fundamental para

industrialização e integração nacional, cedendo receita para o governo federal. 

A motivação para implantação da nova política era encontrada nas mudanças

institucionais e política em que a centralização de poder era encarada como essencial

para manutenção da ordem e governabilidade.  Os fatos relevantes como a queda da

república velha, revolução de 1930s e Governo Vargas, a revolução constitucionalista de

1932  e  o  Estado  Novo  (1937-1945).  Em  especial,  a  revolução  constitucionalista

demostrou o risco potencial da elevada autonomia aos estados em relação ao governo

federal, justificando o corte da autonomia fiscal e tributária. Assim, servindo como base

para estratégia  de enfraquecimento político e organizacional  dos  estados,  facilitando

negociações  e  imposição  da  ordem.  Sobretudo,  em  relação  aos  estados  mais

desenvolvidos que potencialmente representavam uma ameaça.
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A redemocratização e eleição de Gaspar Dutra em 1946 levou a rediscussão da

participação dos estados na estrutura tributária e de receitas. A Constituição de 1946

buscou fortalecer o papel dos munícios, contando com medidas como participação de

10% da arrecadação do imposto de renda e receber 30% do excesso de arrecadação

estadual.  Os  estados  receberam como compensação  a  participação  sobre  o  imposto

único sobre combustíveis (Lei n. 302 de 13 de junho de 1948) com 48% e perderam o

direito de tributar a exportação para o limite de 5%. Entretanto, o reforço das finanças

municipais  não  se  confirmou  devido  à  resistência  dos  estados  nas  transferências,  a

corrosão da inflação e crescimento do número de municípios (1.669 em 1945 para 3.924

em 1966) (VARSANO, 1997). A organização fiscal e tributária refletia em problemas

fiscais  pela  incapacidade  de  arrecadação  e  elevação  efetiva  da  carga  tributária,

conjugado com a divisão de recursos entre as esferas de governo levava os estados a

situações particularmente difíceis (Tabela 1).

Tabela 1 - Finanças públicas: União vs. Estados
 União  estados ex-distrito federal
 receita despesa resultado  receita despesa resultado
1944 8311 8399 -88  5766 5491 275
1945 9845 10839 -994 6380 7042 -662
1946 11570 14203 -2633 8256 8576 -320
1947 13853 13393 460 8968 10416 -1448
1948 15699 15696 3 11193 12375 -1182
1949 17917 20727 -2810 13923 14850 -927
1950 19373 23670 -4297 16375 18540 -2165
1951 27429 24609 2820 22905 24336 -1431
1952 30740 28461 2279 25337 30801 -5464
1953 37057 39926 -2869 30477 35894 -5417
1954 46539 49250 -2711  39206 44783 -5577
Fonte: Malan et al (1977, p. 217) apud economia 
brasileira

No período a reforma tributária emergia como uma das principais reformas de

base  para  resolução  dos  problemas  fiscais,  reorganização  da  estrutura  pública  e

atribuição  de  responsabilidades.  Porém  o  ambiente  político  e  econômico  adversos

levaram as medidas pontuais de elevação da arrecadação frente aos ajustes de curto

prazo e amenização da crise fiscal, externa e frear a aceleração inflacionária: Vargas,

Café Filho, Kubitschek, Quadros e Goulart (ver ABREU, 2010 e 1995; MESQUITA,

2010).  As  propostas  de  reformas  estruturais  eram  relegadas  ao  segundo  plano,

retornando  a  tona  no  âmbito  das  reformas  estruturais  propostas  por  Goulart,  mas

realmente efetivadas durante o governo Castello Branco (1964-67).
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4.2 Governo militar e a centralização fiscal

O primeiro  governo militar  comandado  por  Castello  Branco (1964-67)  tinha

como tarefa auto atribuída de reorganização política, social e econômica lado país frente

aos  problemas  que  emergiam  com  as  mudanças  estruturais  provenientes  da

industrialização, urbanização, conflitos distributivos e de interesses dentro da sociedade.

O plano de estabilização de curto prazo com foco na estabilização de preços, superação

da  crise  externa  e  situação  fiscal  era  acompanhado  de  planos  de  longo  prazo  que

criassem e  disciplinassem a estrutura  estatal  para  viabilizar  o  crescimento  de  longo

prazo. No aspecto econômico, o escopo das reformas foi concentrado Programa de Ação

Econômica do Governo – PAEG3 em que tinha como diagnóstico da inflação como

demanda  causada  pelos  déficits  públicos,  acentuada  pela  expansão  de  crédito  e

aumentos salariais irrealistas acima da produtividade. De certa forma, semelhante ao

diagnóstico  do  plano  Trienal  (1962),  especialmente  sobre  o  papel  de  aceleração

inflacionária  dos  déficits  públicos,  mas  superando  os  impasses  institucionais  e

resistências políticas para implantação de reformas impopulares (BASTIAN, 2013). No

aspecto fiscal, significou a necessidade de uma reforma na estrutura de arrecadação,

gastos e reestruturação entre o governo federal e unidades subnacionais que ganhou

corpo com a reforma tributária (1964-1967). 

O novo sistema tributário foi progressivamente implantado entre 1964 e 1966,

priorizando as medidas que contribuíssem para a melhora da condição do orçamento

federal, acompanhada do alivio tributário dos setores empresariais (VARSANO, 1997).

Como medidas  gerais  estão  em destaque o fim da  imunidade do imposto  de  renda

professores,  jornalistas,  autores  e  magistrados  que  passaram a  ser  tributado  (Lei  nº

4.357 de 16 de julho; Lei nº 4.480 de 14 de novembro; Lei nº 4.506 de 30 de novembro

de 1964). A segunda da regulamentação dos incentivos fiscais com foco no estimulo de

investimento  considerados  de  interesse  econômico  ou  social  permitindo  que  esses

contribuintes sofressem abatimentos (Lei nº 4.357 de 16 de julho de 1964). Também

marcado pelo incentivo tributário aos empreendimentos ecológicos (Lei nº 5.106 de 2

de setembro de 1966), investimento em ações (Decreto-lei nº 157 de 10 de fevereiro de

1967). A terceira com a definição sobre sonegação, fraude e conluio (Lei nº 4.502 de 30

de novembro de 1964) e definição do crime de sonegação fiscal (Lei nº 4.729 de 14 de

julho de 1965). 

3 Ver PAEG (1965)
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Além das medidas referentes à melhor na organização do sistema tributário e

proteção  contra  os  surtos  inflacionários  na  medida  em  que  ambos  se  mostraram

fragilidades dos sistemas passados. A cobrança do imposto de renda (Lei nº 4.506 de 30

de novembro de 1964) com correção monetária (Lei nº 4.506 de 30 de novembro de

1964).  Ao  mesmo  tempo  com  a  organização  da  estrutura  tributária  federal  com  o

estabelecimento  do  Departamento  do  Imposto  de  Renda  (Lei  nº  4.506  de  30  de

novembro de 1964), com a instituição de áreas de jurisdição e sedes regionais (Decreto

nº 55.770 de 19 de fevereiro de 1965), totalizando dez (1ª Região: Brasília; 2ª Região:

Belém; 3ª Região: Fortaleza; 4ª Região: Recife; 5ª Região: Salvador; 6ª Região: Belo

Horizonte; 7ª Região: Guanabara, posteriormente Rio de Janeiro; 8ª Região: São Paulo;

9ª Região: Curitiba; 10ª Região: Porto Alegre).

O grande impacto veio com o Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172 de 25 de

outubro de 1966), complementando a Emenda Constitucional nº 18 de 1º de dezembro

de  1965  que  instituiu  o  Sistema  Tributário  Nacional  e  confirmada  no  seu  núcleo

Constituição de 30 de janeiro de 1967. A legislação não foi o resultado de uma decisão

errática e autoritária do governo, mas sim de uma longa discussão partida da reforma

tributária  de  1946  e  que  se  arrastava  pela  década  de  1950,  alegando  ineficiência,

obsolescência e  descolamento dos preceitos  de justiça social  (VARSANO, 1981).  O

problema era que a reforma tributária e, de forma mais ampla, das estruturas de estado

esbarravam  nos  conflitos  políticos  e  fraqueza  do  poder  central  em  negociar  uma

formatação  aceitável  para  os  interessados.  No  sentido  de  continuidade  do  processo

muito do material  produzido pela  Comissão  de Reforma do Ministério  da Fazenda,

instituído  em  1963,  apresentavam  a  necessidade  de  revisão  do  sistema  tributário,

aproveitando a discussão técnica que se acumulava desde os anos 1950s. 

No  documento  original  da  comissão  (FGV,  1967),  o  relatório  final  indica  a

necessidade de reforma é dada como uma necessidade técnica de modernizar o sistema

tributário, fundamentado nos problemas e na integração dos juristas que sistematizaram

o direito tributário brasileiro: Gerson Augusto da Silva; Gilberto Ulhôa Canto; e Rubens

Gomes de Souza.  A apresentação do documento  possui  um tom triunfalista  sobre a

importância  da  reforma  e  os  efeitos,  chegando  a  comparar  com  New  Deal norte-

americano aplicado em 1933.  Além disso,  admite  que a  reforma e  concentração do

poder  fiscal  e  tributário  poderia  causar  problemas  nos  municípios  e  estados,  mas

compensado pela maior coordenação e ganhos de eficiência. 
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O problema político e institucional deixou de ser entrave para governo militar

teve  facilidades  em  contornar  e  impor  um  modelo  tributário  nacional  com  poder

centralizador no governo federal, melhorar a estrutura administrativa para tributação e

instituir  o mecanismos de correção monetária  para proteção contra  a  inflação.  Cabe

ressaltar  que  em  linhas  gerais  a  reforma  tributária  passou  a  incentivar  e  oferecer

vantagens  ao  acumulo  de  capital  e  deixando  de  lado  a  equidade,  justificado  pela

necessidade de investimento privado para crescimento. Outro ponto de elevar a carga

tributária e eficiência da arrecadação como forma de sanar os déficits do governo, dar

maior poder e flexibilidade nos gastos e investimento, sem alimentar a inflação. 

Entretanto,  a  pergunta referente ao modelo é  qual  o motivo da centralização

fiscal no governo federal? A resposta se relaciona com dois pontos. O primeiro referente

a justificativas técnicas presentes na literatura, nas experiências internacionais da época

e discussões ao longo da década de 1950 sobre o novo sistema tributário brasileiro. Na

época era colocada como conclusão que um sistema tributário nacional centralizado

conferia mais eficiência na arrecadação e gastos do que excesso de poder nas unidades

subnacionais, permitindo melhor coordenação entre as esferas de governo. O excesso de

poder  das  unidades subnacionais (estado e  municípios) poderia  gerar  distorções  que

levariam  a  ineficiência  na  capacidade  de  arrecadação  e  alocação  de  recursos,

comprometendo o equilíbrio fiscal e o impulso ao desenvolvimento. 

O segundo que a tendência dos regimes autoritários é a centralização de poder

como forma de forçar as elites e grupos regionais negociarem com o governo central

benefícios, investimentos e autorizações. A motivação consiste em manter sob controle

as  unidades  subnacionais  ao  qual  a  restrição  na  decisão  de  tributar  e  gastos  são

importantes  instrumentos  de  exercício  da  influência  do  poder  central.  No  Brasil,  a

experiência com o governo Vargas indicava o viés de retirar a autonomia dos estados

frente  ao  governo  federal,  correspondendo  à  necessidade  de  neutralizar  o  potencial

desestabilizador das elites econômicas e políticas regionais. Durante a terceira república

(1945-1964) os estados recuperaram certa  autonomia dentro do regime democrático.

Enquanto  o  governo  militar  colocava  como  ponto  fundamental  para  sustentação  e

reformar neutralizar as resistências regionais, onde o poder de recursos e decisões teria

papel importante para servir como troca nas barganhas com os estados. Isso se torna

evidente no funcionamento da nova estrutura fiscal e tributária ao longo da década de

1970.            
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5 Finanças estaduais versus centralização

Os efeitos oriundos da reforma tributária foram a elevação da carga tributária

(cerca de 17% em 1960 para 25% em 1970) que se manteve até o fim dos governos

militares em 1985. A centralização pode ser identificada no crescimento da participação

proporcional do governo federal na arrecadação que passa de 63% em 1960 para em

torno de 75% na década de 1970. Enquanto a participação dos estados caiu de 30% para

próximos dos 21% e municípios de 5% para 2,5% no mesmo período (Tabela 2). 

Tabela 2 - carga tributária e distribuição dos recursos

Ano Carga (em% do PIB)
Participação na arrecadação total

Federal Estadual Municipal
1947 13,84 - - -
1955 15,05 - - -
1960 17,41 63,79 31,03 4,60
1965 18,99 63,83 30,85 5,85
1970 25,98 66,71 30,60 2,69
1971 25,26 68,73 28,58 2,73
1972 26,01 69,67 27,72 2,61
1973 25,05 71,14 26,35 2,51
1974 25,05 72,30 25,43 2,28
1975 25,22 73,71 23,51 2,78
1976 25,14 75,38 21,56 3,02
1977 25,55 76,01 21,10 2,86
1978 25,70 75,06 22,18 2,76
1979 25,66 74,82 21,82 3,37
1980 24,46 74,67 21,65 3,69
1981 25,18 75,38 21,34 3,29
1982 26,23 75,94 21,41 2,65
1983 26,87 76,55 20,62 2,79
1984 24,22 73,65 23,69 2,66
1985 23,82 72,75 24,86 2,40

Fonte: baseado em dados de Afonso e Serra (2007) 

A distribuição da arrecadação não é suficiente para caracterizar a centralização

de  poder  no  governo  federal  devido  ao  crescimento  econômico  do  período  terem

proporcionado ganhos reais na receita e gastos dos estados e municípios. A situação

financeira dos estados e municípios tenderia a estar em melhor situação do que antes da

reforma. Para isso, tornou-se necessário considerar as relações institucionais, controle e

direcionamento  de  arrecadação  e  gastos,  endividamento  e  controles  sobre  a

administração dos estados. Como observa Varsano (1981, p. 217), a reforma tributária

limitava  a  autonomia  das  unidades  subnacionais  ao  “estritamente  necessário  para

racionalização da tributação”, colocando o governo federal através do legislativo que

estava sobre controle do executivo, as decisões e receitas e despesas. 
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O governo federal recuperou sua capacidade fiscal de promover investimento e

reduzir as limitações orçamentárias para atender as demandas emergidas da necessidade

de industrialização e crescimento, acentuado pela capacidade de criar crédito e buscar

recursos no exterior com base nos bancos públicos (Banco do Brasil, Caixa Econômica

Federal; BNDES) e grandes empresas estatais. Além disso, fornecia o instrumento para

governo  central  ter  flexibilidade  e  intervir  para  contemplar  os  interesses  locais  e

regionais,  sustentando  as  decisões  centralizadas  em Brasília.  Enquanto  os  estados  e

municípios perdiam participação total na receita, não possuíam a mesma flexibilidade

de  estabelecer  as  regras  e  estratégias  de  arrecadação/gastos,  nem  para  alavancar  a

receita. Os estados passaram a dependem da contratação de operações de crédito e de

transferências de recursos negociações com a União, tonando dependentes do governo

federal  para  superar  as  fragilidade  e  necessidades  de  maiores  gastos.  A estrutura

institucional  emergida com a reforma tributária  e  reestruturação do pacto federativo

forçaram a concentração de poder tributário e decisões na União, retirando a autonomia

financeira  e  de  facto  das  unidades  subnacionais,  acentuando  a  necessidade  de

negociação e barganha dos grupos políticos regionais frente ao governo federal. 

Ao  mesmo  tempo  em  que  o  arranjo  institucional  retirava  a  autonomia  dos

estados, ocorria o incentivo ao endividamento frente ao governo federal e instituições de

fomento e externos. Na segunda metade dos anos 1960s ao longo da década de 1970, a

facilidade na obtenção de linha de crédito, renovação dos contratos e baixas taxas de

juros criando um ambiente em que era possível manter elevados graus de endividamento

(LOPREATO, 2000). O crescimento do endividamento era resultado no viés prociclico

da política da política fiscal em todas as esferas de governo em que para acelerar o

crescimento  e  manter  a  carga  tributária  em  torno  de  25%  para  não  prejudicar  o

crescimento, o uso de endividamento nacional e externo era uma estratégia comum. No

longo prazo se esperava que as mudanças estruturais e direcionamento dos gastos para

facilitar e acelerar a acumulação de capital seria compensado pelos efeitos agregados e

recuperados. Sobretudo, advindo da necessidade de investimentos e mobilização para

aprofundamento da estrutura industrial e substituição de importações proveniente no o

II Plano Nacional de Desenvolvimento – II PND (1975-79), mas presentes na mudança

de política econômica com o fim do governo Castello Branco em 1967 e a necessidade

crescimento para legitimação do regime. 
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Os estados e municípios sofreram limitações no seu pode de tributar e manter

receitas autônomas em relação ao governo federal. Em 1968, as transferências foram

restringidas com a redução de 10% para 5% da arrecadação do imposto de renda e

imposto  sobre  produtos  industrializados  destinados  ao  Fundo  de  Participação  dos

Estados e Munícipios, respectivamente, FPE e FPM (ato complementar n. 40 de 13 de

dezembro de 1968). Enquanto o governo federal criou o Fundo Especial – FE com o

poder de decisão sobre distribuição e utilização de recursos era dividida pelo governo

central, capitalizado por meio de 2% do produto da arrecadação do IR e IPI. Acentuado

pela  imposição  de  condições  e  fatores  para  qualificar  as  entidades  subnacionais  a

receberem  os  recursos,  inclusive  interferindo  na  forma  de  utilização.  O  auge  da

centralização ocorreu em 1975, gerando protestos do estado que tiveram como resposta

a Emenda Constitucional n. 5 de 1975 que previa maior destinação dos recursos para

FPE e FPM, mais tarde a emenda constitucional 17 de 1980.  Porém ocorreram os picos

de arrecadação federal ocorreram picos de arrecadação e capitalização dos fundos para

as unidades subnacionais, mas as transferências se mantiveram na faixa de 8,5 a 9,5%,

com o governo utilizando manobras fiscais para evitar o aumento das transferências

(Varsano, 1997). 

As regras fiscais sobre manejo das finanças estaduais e imposição de limites ao

endividamento emergiram em 1968 (Resolução do Senado n. 58 de 23 de outubro) que

vetou por dois anos o lançamento de obrigações, salvo os créditos de antecipação de

receita (ARO) e resgate de títulos no mercado. Posteriormente reforçada (resolução do

senado n. 79 de 21 de outubro de 1970; n. 52 de 3 de novembro de 1972; e n. 35 de 29

de outubro de 1974). Em 1970, novas regras restringem o uso do ARO ao limitar a

importação  do dispêndio  em no  máximo 5% da  receita  do  exercício  (resolução  do

senado n. 92 de 27 de novembro de 1970). Entretanto, a imposição de regras que era

uma prática comum para construção de incentivos para boas práticas fiscais em outros

países, no caso dos estados sofria da falta de credibilidade e efetividade em regular os

gastos. Enquanto a estrutura oficial limitava o endividamento e antecipação de receita,

de  outro  eram  aprovadas  autorizações  para  empréstimos  internos  e  externos  sob  a

liderança e interesse do governo militar. Por exemplo, a flexibilização do endividamento

para financiamento e equipamentos (resolução do senado n. 53 de 27 de novembro de

1971) e obras de saneamento e infraestrutura urbana com recursos do PIS e PASEP

(resolução do senado n. 52 de 3 de novembro de 1972). 
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O II PND alarga as possibilidades das unidades subnacionais assumirem maior

endividamento como contrapartida a  necessidade de maior  dispêndio e  investimento

público, em especial duas resoluções: resolução do senado n. 62 de 28 de outubro de

1975; e resolução do senado n. 93 de 11 de outubro de 1976 (tabela 3). A resolução n.62

fixaram os limites máximos para dívida consolidada interna e do dispêndio anual com a

dívida. Ao mesmo tempo em que deixava em aberto a possibilidade de contratação de

linhas de crédito desde que autorizadas pelo Senado. 

Tabela 3 - Regras fiscais para os estados e municípios
Delimitação Limites

Montante global de dívida 70% da receita realizada no exercício financeiro anterior
Crescimento real do endividamento 20% da receita realizada 

Dispêndio anual e liquidação
30% da diferença entre receita total e despesa realizada 
no exercício anterior

Responsabilidade total 50% do teto fixado no montante global
Fonte: Resolução Senado n. 62 de 28 de outubro de 1975

A resolução n. 93 determinou que as operações provenientes do Fundo Nacional

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

Desenvolvimento Social (FAS), Banco Nacional da Habitação (BNH) estariam fora dos

limites  estabelecidos  anteriormente  como  operações  extras  limites,  dependendo  da

deliberação do Senado Federal com parecer da Comissão Monetária Nacional – CMN.

Na prática a resolução colocou nas mãos do Senado e interesses dos estados e governo

federal  em  autorizar  maior  endividamento,  frequentemente  relacionados  com  a

capacidade  de  influências  das  elites  regionais  e  necessidades  do  regime.  A reforma

tributária e reorganização da estrutura federativa com base na centralização, forçando

com os as unidades subnacionais se tornassem dependentes da capacidade de lobbies e

influência no governo federal. Contudo, sem regras críveis e real controle para criação

de instituições fiscais com base na responsabilidade, mas sim servindo para legitimação

e aceleração do crescimento. 
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6 Bancos estaduais e a política fiscal

É possível encontrar evidência de interferência dos governos estaduais no setor

financeiro  desde  começo  do  século  XX,  derivado  do  capital  privado  nacional  e

estrangeiro voltado para financiamento ao setor agrícola e exportação. A primeira onda

de bancos estaduais se deveu a nacionalização e encampação dos bancos derivado das

crises e grande depressão dos anos 1930s, tal como Banespa, banco de minas gerais e

espirito santo. A origem da estrutura financeira estadual pública é relativamente recente

no Brasil  que acompanhou o crescimento da participação do estado na estrutura de

financiamento, especialmente do Banco do Brasil e criação do BNDE, servindo como

intermediários para programas direcionados de desenvolvimento e produção desde idos

de 1930s (COSTA NETO, 2004).

Ao longo das décadas de 1970, os bancos estaduais se tornaram instrumentos

importantes  para  permitir  as  finanças  estaduais  fugirem  da  centralização  tributária

federal. Sendo assim, a estrutura institucional incentivava o seu uso como complemento

aos tesouros estaduais, favorecendo o maior endividamento nacional e internacional,

também incentivado em parte pelo governo federal para ampliação de gastos e maior

investimento  na  acumulação  de  capital.  Além disso,  existiam problemas  estruturais

relacionados dois pontos relacionados à literatura (BACHA, 1991; SAVINO JUNIOR,

2004; WERLANG e FRAGA NETO, 1995). O primeiro da falta de foco nas atividades

em  que  passaram  iincorporar  funções  de  varejo,  bancos  de  desenvolvimento,

intermediários de captação de recursos e programas de incentivos ao setor industrial,

agrícola e investimento público. O segundo e mais grave a interferência políticas na

administração dos bancos estaduais, abrangendo o curto horizonte de decisão, alterações

frequentes  nas  diretorias  e  administração,  incentivos  às  más  práticas  em relação  ao

gerenciamento de recursos e a administração em que a eficiência e estabilidade eram

colocadas como dependentes dos humores do governador. 

A  interferência  abrangia  inclusive  a  fiscalização  bancária,  barganha  dos

governos estaduais para flexibilização das regras frente à Comissão Monetária Nacional

- CMN e Banco Central, incluindo resgastes e aportes de recursos aos bancos estaduais

que serviam como uma forma de transferência forçada de recursos da união para os

estados. 
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A pergunta é como os bancos estaduais influenciavam no descontrole fiscal dos

estados? O ponto de partida para discussão é compreender o ambiente institucional de

forte centralização fiscal e tributária no governo federal que impõem direcionamentos

para as unidades subnacionais, sobretudo, nos estados. Ao mesmo tempo em que existe

o incentivo ao endividamento e  de uma política prociclica que permita  acumulo de

capital  e alimente maior crescimento.  Assim, o uso da estrutura financeira estaduais

estava submisso à lógica de funcionamento da política fiscal que não colocava como

ponto central a sustentabilidade, mas sim financiamento de gastos. Além a estrutura de

regras  era  permissiva  sem  uma  credibilidade  de  facto.  No  Brasil,  por  exemplo,  o

governo  federal  criou  toda  uma estrutura  legal  e  contábil  para  estimular  os  bancos

públicos, federais e estaduais a captarem recursos externos. Isso possibilitou um enorme

fluxo  de  capital  para  o  País  que,  se  por  um  lado  constitui-se  em  uma  fonte  não

inflacionária para financiar crescentes déficits públicos, por outro, deixou como legado

uma enorme dívida externa (DALL'ACQUA, 1997, p. 12). Assim, a estrutura de bancos

estaduais  assimilava  uma  função  de  “turbinar”  a  prociclicidade  do  setor  fiscal,

utilizando a captação de recursos externos. 

Nas reformas tributárias e institucionais do governo Castello Branco era prevista

uma  forma  de  evitar  que  os  bancos  estaduais  fossem  contaminados  pela

irresponsabilidade  fiscal  dos  estados.  O  primeiro  mecanismo  de  restrição  estava

presente na reforma financeira Campus-Bulhões (1964-67), dada pela Lei 4.595 de 31

de  dezembro  de  1964  que  dava  a  estrutura  organizacional  básica  para  sistema

financeiro, instituições monetárias, bancárias e creditícias. Especificamente, presente na

redação do artigo 24ª  que  diz  que “as  instituições  financeiras  públicas  não federais

ficam  sujeitas  às  disposições  relativas  às  instituições  financeiras  privadas”.  E,

complementada, pelo artigo 34

ª que veda empréstimos ou adiantamento para os controladores e executivos. Em teoria,

o  tratamento  reservado  aos  bancos  estaduais  eram  os  mesmos  que  as  instituições

privadas, mas não correspondia a realidade. O motivo era que a pressão do governo

federal e habilidade dos estados permitiam as normativas adicionais flexibilizavam a

possibilidade de empréstimos aos controladores. A autorização explicita foi dada pela

resolução n. 346 de 13 de outubro de 1975 que permite os empréstimos dos bancos

estaduais aos estados controladores desde que autorizadas pelo Banco Central.
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De outra forma a fragilidade na fiscalização e o interesse das esferas de governo

permitia  burlar  as  regras.  Por  exemplo,  Savino  Junior  (2004)  cita  as  operações

triangulares  envolvendo  fornecedores  ou  agencias  estrangeira  dos  bancos  estaduais.

Outra forma é o banco estadual conceder aval ao estado (ou estatais estaduais), mas o

estado não quitava a dívida em seu lugar o banco o fazia, torna-se credor do estado.

Também existiam as operações chamadas de “troca de chumbo” através de operações

cruzadas entre bancos e estados ou prefeituras diferentes. Nesse cenário, a Lei 4.595 não

tinha  sido  revogada  de  fato,  mas  contornada  pelos  interesses  políticos  em  jogo,

normatizando os empréstimos que em teoria seriam ilegais. Ao mesmo tempo em que a

fiscalização dos  bancos central  e  CMN ficavam de braços  amarrados para tratar  os

bancos estaduais como bancos privados como a legislação previa. 

A fragilidade da interação entre estrutura bancária e política fiscal estadual foi

revelada com a eclosão da crise da dívida externa nos anos 1980s. Os bancos estaduais

passaram a contrair grandes dívidas oriundas das operações de crédito e alavancagem as

quais  estavam  submetidos,  entrando  em  dificuldade  e  insolvência.  Mesmo  assim,

governos estaduais utilizavam as operações com bancos estaduais como forma de se

livrar das limitações das regras fiscais federais e tentativas de ajuste fiscal recessivo que

representavam queda na receita e capacidade de gastos. Inclusive utilizando resgastes e

aportes do governo federal para como estratégias de transferência de mais recursos para

o  governo  estadual,  motivado  pela  necessidade  da  autoridade  monetária  evitar  uma

corrida bancária. Portanto, o ajuste fiscal só foi possível com os endurecimentos das

regras pelo banco central e CMN ao longo dos anos 1980, tendo como ponto culminante

o PROES e incentivo ao saneamento, federalização e privatização das instituições. Por

esse  ponto  substituído  por  agências  de  fomento  que  são  intermediários  de  recursos

federais sem a capacidade de criação de crédito de um banco. 

 Na  dinâmica  das  finanças  públicas  e  bancos  estaduais  observava  que  não

ocorreu  uma  preocupação  com  criar  instituições  fiscais  e  regras  críveis  para

sustentabilidade fiscal. Ao contrário. Os bancos estaduais eram vistos como forma de

acentuar  o  caráter  pro cíclico  da política  fiscal  estadual,  sem o constrangimento de

flexibilizarem regras do sistema financeiro e estrutura fiscal. A estrutura se mostrava

caótica  e  insustentável  quando  ocorre  a  crise  dos  anos  1980s,  enfrentada  com  o

desmonte  do  setor  financeiro  estadual  na  década  de  1990s,  concentrando  os

financiamentos no governo central através dos bancos federais. 
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Considerações finais

A proposta  do  trabalho  foi  investigar  a  relação  entre  centralização  fiscal  e

construção da responsabilidade fiscal nos estados, tendo como período chave os anos

1970s, baseada em reavaliar a origem dos problemas fiscais e dos bancos estaduais que

foram debatidos nas décadas de 1980 e 1990. O fato central a reforma tributária durante

o governo Castello Branco (1964-67) que consolidou uma estrutura fiscal nacional, mas

centralizada  como  forma  de  elevar  a  coordenação  e  eficiência  arrecadatória,

caminhando nos anos seguintes para acentuação do movimento cm justificativa política

e sustentação do regime. 

Na dinâmica é possível observar três grandes preocupações da nova estrutura

institucional  imposta  no  governo  militar.  A primeira  de  construir  mecanismos  para

sanear o orçamento público e elevar a capacidade de arrecadação e gastos do governo,

orientados  pelo  incentivo  a  acumulação  de  capital,  aceleração  do  crescimento  e

industrialização. A segunda de centralização dos recursos e decisões no governo federal,

reduzindo as transferências e impondo direcionamentos para uso dos recursos, forçando

que  as  elites  econômicas  e  políticas  barganharem  recursos  e  privilégios  junto  ao

governo central.  A terceira  foi à  política pro cíclica que não via como problemas o

endividamento interno e externo, uso de operações potencialmente arriscadas com entre

bancos públicos e tesouro. Pelo contrário. O endividamento era uma forma de elevar os

gastos e investimentos sem aumentar a carga tributária, incluindo para os estados uma

fuga das limitações impostas por Brasília.

A  centralização  não  foi  acompanhada  por  regras  críveis  e  construção  de

instituições preocupadas com boa gestão fiscal e sustentabilidade da dívida pública. Os

estados  adotaram  a  tendência  à  elevação  de  gastos  e  endividamento,  utilizando  os

bancos estaduais  para  operações  legais  e  ilegais  que permitissem alavancar  maiores

gastos. Acompanhado de lobbies e pressões para não fiscalização e ajuda aos bancos

estaduais em dificuldades, como forma de angariar recursos por meio do banco central e

federais. A lógica foi quebrada com a crise dos anos 1980s e necessidade de regras mais

duras  que  retirassem  o  instrumento  dos  bancos  públicos  dos  estados,  forçando  a

adequação ao ajuste fiscal e lógica dos planos de estabilização. Os bancos estaduais não

eram problemas, mas sim a falta de instituições fiscais que permitissem independência e

gestão adequada para exercer suas funções, transformando-se em focos de debates pela

capacidade de criação de crédito, endividamento e ingerências como reflexo de uma

estrutura deficiente. 
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