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FERNANDES, Marcia Vazquez. A reestruturacão da dívida do governo do estado de São
Paulo promovida no período 1995-1997. São Paulo: EAESP/FGV, 1998. 95p. (Dissertação
de Mestrado apresentada ao Curso de Pós-Graduação da EAESP/FGV, Área de
Concentração: Economia de Empresas).

Resumo: trata das razões e características da reestruturação da dívida do setor público
paulista no período 1995-1997, dando ênfase ao acordo entre o governo estadual e o
governo federal, implementado a partir de 1997, onde este assumiu e refinanciou as dívidas
paulistas junto a seus bancos estaduais e mobiliária. Discorre de uma maneira geral sobre as
origens da dívida do setor público paulista e causas de seu crescimento, explicita os
motivos que levaram São Paulo à negociação e traça resultados observados, e perspectivas,
após seu primeiro ano de implementação.

Palavras-Chave: Dívida Pública - Ajuste fiscal- Capacidade de Endividamento -
Necessidade de Financiamento do Setor Público - Déficit Público - Bancos estaduais -
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Introdução

No fim da década de oitenta e principalmente no início dos anos noventa, a dívida do

governo do estado de São Paulo cresceu de maneira expressiva. Só nos primeiros quatro anos da

década de noventa, o crescimento acumulado da dívida mobiliária e contratual do estado medido

em dólares foi de 122%, atingindo seu estoque, em 31/12/94, o montante de US$ 40,1 bilhões,

valor este cerca de 2,4 vezes superior à receita líquida anual do estado. Dessas dívidas, dois

terços encontravam-se financiados sob condições muito desfavoráveis ao estado, visto serem

dívidas de curto prazo, contratadas à taxa de juros de mercado, a qual se encontrava em

patamares elevadíssimos.

O crescimento elevado da dívida decorreu principalmente do má desempenho fiscal

apresentado nesse período, aliado ao esgotamento das alternativas de financiamento do estado. A

incapacidade de pagamento da dívida, evidenciada pelos sucessivos déficits primários

observados, aumentava a necessidade de fmanciamento do estado, visto que o estado deveria se

financiar em montante suficiente não só a para cobrir a necessidade de recursos para honrar seus

compromissos de endividamento, mas também suas despesas primárias não cobertas com

recursos próprios. Tendo em vista que as taxas de juros no período em questão eram bastante

elevadas e que boa parte da dívida estava financiada a taxas de juros flutuantes, o serviço da

dívida devido também era bastante alto. Aliado aos déficits primários, tal fato resultava em uma

necessidade de financiamento muito elevada. Uma vez que a obtenção de financiamento capaz

de suprir tais necessidades não se realizou, dada a redução das alternativas de financiamento do

estado, uma grande parte dos compromissos financeiros referentes ao serviço da dívida do estado

deixou de ser honrada, o que provocou um crescimento da dívida a altas taxas, em decorrência

da incorporação dos juros não pagos a seu estoque.

A retração das fontes de financiamento, bem como a incapacidade de servir sua dívida e a

presença de estoque da dívida excessivamente elevado foram, assim, características encontradas

pelo novo governo ao assumir a gestão da administração pública do estado em 1995. Visto que

com o início da implementação do plano real em 1994 observou-se uma estabilização da
I

economia, com queda da taxa de inflação, tais dificuldades foram ainda mais agravadas pela

eliminação da possibilidade de financiamento inflacionário, alternativa à qual o governo podia

recorrer até então.
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Como será visto ao longo deste trabalho, as condições de financiamento da dívida do

setor público paulista aliadas à dimensão da dívida acumulada e à impossibilidade de o governo

financiar, pelas vias normais, uma parcela expressiva do seu serviço, tomavam remota a

possibilidade de sucesso de um ajustamento baseado exclusivamente em combinações de cortes

de gastos não-financeiros e de elevação das receitas do setor público, visando à recuperação do

resultado primário. Dado que a maior parte da dívida estava financiada em condições de curto

prazo e a taxas de juros flutuantes, uma elevação destas poderia neutralizar o efeito de um

esforço de ajustamento do orçamento primário. Logo, para o restabelecimento do equilíbrio

fiscal, era necessário não só o estabelecimento de metas para o resultado primário, mas também

uma redução do estoque da dívida e/ou a obtenção de condições de prazo e custo mais favoráveis

(taxas menores de juros e prazos mais longos), para a diminuição do diferencial entre a taxa de

juros e a taxa de crescimento do produto. A redução da taxa de crescimento da dívida era uma

imposição decorrente do esgotamento das fontes de financiamento, visto que, com a diminuição

da oferta de crédito ao setor público, aumenta automaticamente o superávit primário requerido

para fazer face aos encargos financeiros.

Foi com base em tal diagnóstico que o governo do estado de São Paulo firmou um acordo

com o governo federal. Esse acordo previa não só a assunção e o reescalonamento, pela União,

das dívidas mobiliária e junto ao Banespa e à Nossa Caixa Nosso Banco financiadas a taxas de

juros de mercado, e que foram refinanciadas em condições de longo prazo à taxa real de juros de

6% ao ano, bem como a elaboração de um programa de reestruturação e de juste fiscal para São

Paulo, visando à inversão da trajetória de crescimento da relação dívida/receita do estado, e à

recuperação da capacidade de pagamento de sua dívida. Uma das condições do acordo é o

cumprimento por parte do estado de São Paulo das metas prevista no programa. Caso isso não se

verifique, beneficios obtidos pelo estado com a renegociação serão alterados e o atingimento da

meta de redução da relação entre o estoque da dívida e sua receita líquida prejudicado.

Além das dívidas contratuais e mobiliária, outras dívidas de valores expressivos, relativas

a atrasos de pagamentos a fornecedores e a empreiteiros do estado, foram objeto de consolidação

e restruturação no período. A forma adotada para sua reestruturação destas dívidas passa pela

securitização desses créditos através da criação da Companhia de Administração de Ativos

(CPA), e pela utilização desses títulos nos leilões de privatização previstos pelo PED, contando

também com recursos orçamentários.
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Esta dissertação tem como objetivo principal estudar esse processo de consolidação e

reestruturação da dívida do governo do estado de São Paulo ocorrido no período de 1995 a 1997.

O trabalho encontra-se dividido em, quatro capítulos. O Capítulo 1 discorre sobre as

origens do processo de endividamento do setor público paulista, que remonta ao final da década

de sessenta e à década de setenta, quando da criação dos grandes mecanismos federais de

financiamento de infra-estrutura e da facilidade de obtenção de financiamento externo devido à

grande liquidez observada no mercado internacional de capitais. Tal padrão de financiamento

entrou em colapso com a desaceleração do crescimento econômico e a crise da dívida externa

ocorrida nos anos oitenta. A seção 1.1 descreve o início de endividamento interno do estado,

com o sistema de financiamento público para infra-estrutura montado a partir do final da década

de sessenta, o qual financiou boa parte dos grandes investimentos realizados no país nessa área

durante os anos sessenta e setenta. A seção 1.2 estuda a origem e o processo de endividamento

externo no estado. A crise da dívida externa será estudada na seção 1.3.

O segundo capítulo descreve as características e as razões do crescimento da dívida do

setor público paulista durante o período que se estende desdea crise da dívida externa até o ano

de 1994. Ou seja, desde o momento em que as condições de liquidez nos mercados internacional

e interno inviabilizaram o padrão de endividamento seguido pelo estado até então, até o

momento em que o país apresentou os primeiros sinais de estabilização da economia e a dívida

do setor público paulista crescia a taxas elevadíssimas e sob condições de financiamento que

inviabilizariam a administração financeira do estado nos anos seguintes, caso tais condições não

fossem alteradas. A seção 2.1 descreve o desempenho fiscal do estado no período, que resultou

na queda de sua capacidade de pagamento da dívida, no aumento de suas necessidades de

financiamento e na utilização, cada vez mais freqüente, do aumento do estoque de obrigações em

atraso, como forma de financiamento de seu déficit. A seção 2.2 estuda as características do

crescimento da dívida do estado nesses anos, visando a facilitar a compreensão das razões que

levaram o governo paulista, em 1995, a proceder à reestruturação de sua dívida.

O Capítulo três discorre sobre as características do ajuste fiscal implementado pelo novo

governo entre 1995 e 1997. Na seção 3.1, é realizada uma avaliação dos reflexos financeiros da

situação de endividamento e do desempenho fiscal do estado para o ano de 1995, caso não se

procedesse ao ajuste necessário. Na seção 3.2, é descrita a estratégia de ajuste. Na seção 3.3, são

expostos os resultados obtidos com o ajuste.
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A consolidação e a reestruturação da dívida do setor público paulista é o objeto de estudo

do quarto capítulo, O qual se encontra dividido em três seções. A seção 4.1 analisa o acordo junto

ao governo federal. A subseção 4.1.1 enfoca os termos do acordo, a subseção 4.1.2 descreve as

características do programa de reestruturação e ajuste fiscal de longo prazo acordado entre

governos federal e paulista. A subseção 4.1.3 discorre sobre a forma como se deu sua

implementação no estado e, por último, a subseção 4.1.4 discorre sobre a verificação do

cumprimento das metas do programa em seu primeiro ano - 1997. Na seção 4.2, é descrita a

solução adotada para o pagamento das dívidas junto a empreiteiros e fornecedores, através da

securitização de créditos e da criação, para tal fim, da CPA. Por último, são expostas algumas

considerações finais sobre o tema, onde se conclui, que a não verificação de cenários

macroeconômicos utilizados nas projeções das metas de ajuste do estado comprometem o

cumprimento do programa.
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1- Origens da dívida do setor público paulista

Este capítulo discorre sobre a origem do processo de endividamento do setor público

paulista. Tal origem remonta ao final da década de sessenta e à década de setenta, quando,

através da criação dos grandes mecanismos federais de financiamento de infra-estrutura, ocorreu

um grande crescimento da contratação de empréstimos por parte das empresas estatais paulistas

junto ao sistema financeiro nacional, ao mesmo tempo que, dada a grande liquidez e a facilidade

de obtenção de financiamento no mercado internacional de capitais, observou-se um aumento de

seu endividamento externo.

A grande concentração da contratação de empréstimos pelas empresas estatais ocorreu

entre os anos de 1973 a 1978, tanto no que se refere aos empréstimos internos obtidos para

financiamento de infra-estrutura, como ao endividamento externo. Ao fim dos ano setenta, o

endividamento externo paulista cresceu mais aceleradamente, dados os incentivos concedidos

pelo governo à contratação de financiamento externo e as restrições impostas ao financiamento

interno, devido ao interesse na obtenção de recursos externos capazes de financiar a crescente

necessidade de financiamento dos déficits em conta corrente do balanço de pagamentos

brasileiro. Tais problemas de financiamento do balanço de pagamentos surgiram já a partir de

1974, após o primeiro choque do petróleo ocorrido no ano anterior, e se agravaram após 1979,

em vista da retração da economia mundial, com o segundo choque do petróleo e a política de

valorização do dólar americano.

No início da década de oitenta, com o grande aumento das taxas internacionais de juros, o

setor público paulista, bem como todo o setor público brasileiro, viu suas obrigações relativas ao

serviço de sua dívida externa e as dificuldades para obtenção de empréstimos externos

crescerem, apresentando enormes dificuldades para servi-la, principalmente após 1982, com o

rompimento do fluxo externo de recursos. A inadimplência tomou-se explícita e o setor público

paulista parou de servir suas dívidas externas e junto a instituições financeiras federais e

estaduais. Tais compromissos financeiros acabaram por ser honrados em parte pelo governo

federal, e em parte por instituições financeiras como o Banespa, iniciando-se um processo

crescente de substituição da dívida externa do governo paulista por dívida interna, com uma

piora no perfil de seu endividamento. Os contratos de financiamento, cujas condições anteriores

eram de longo prazo, passaram a ser renovados a prazos cada vez mais curtos, com condições de

taxas de juros que tomavam o serviço da dívida um peso cada vez maior ao Tesouro.
5



Tal processo de endividamento do estado, desde a sua origem até o colapso do padrão de

financiamento na década de oitenta, é o objeto de estudo das próximas seções.

Na seção 1.1 será descrito o início do endividamento interno do estado com o sistema de

financiamento público para infra-estrutura montado a partir do final da década de sessenta, o

qual financiou boa parte dos grandes investimentos realizados no país nessa área durante os anos

sessenta e setenta. A seção 1.2 estudará a origem e o processo de endividamento externo no

estado, cuja primeiro movimento de crescimento ocorreu no início dos anos setenta, acelerando-

se ao final da década. A crise da dívida externa e seus efeitos sobre o endividamento paulista

serão estudados na seção 1.3.

1.1 - O sistema de financiamento público para infra-estrutura e o início do endividamento

interno

Em meados da década de sessenta, com a reforma do sistema financeiro, foram criados

vários sistemas de crédito e mecanismos federais visando ao financiamento público de infra-

estrutura. Assim, entre 1964 e 1967, foram criados o Banco Nacional de Habitação (BNH), as

Sociedades de Crédito Imobiliário, os Bancos de Investimento e as Associações de Poupança e

Empréstimos (LAGO, 1990, p.259-260). Estabeleceu-se uma variedade de esquemas de

poupança forçada (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, Programa de Integração

Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PISlPasep, etc.), que

canalizavam fundos através de agências financeiras federais para empresas recém criadas de

água, força, telecomunicações, habitação e de transporte, visando à provisão de financiamento de

longo prazo para investimento de infra-estrutura nos estados e municípios. As reformas

institucionais passaram também pela simplificação e unificação do sistema cambial, pela

modernização e dinamização das agências do setor público ligadas ao comércio exterior, e pela

maior integração com o sistema financeiro internacional como fonte de acesso a créditos de

médio e longo prazos. (LACERDA, 1997, p.1 e WORLD BANK, 1995, p.3;6).

A dívida dos estados e municípios brasileiros representava, em meados dos anos sessenta,

somente cerca de 1% do PIB. A partir da década de sessenta, e ao longo dos anos setenta, através

dos mecanismos federais de financiamento de infra-estrutura, houve o primeiro crescimento

desse endividamento e, com ele, uma grande concentração dessas dívidas junto ao governo

federal. Além do dos esquemas de poupança forçada que canalizavam fundos através de agências

financeiras federais para investimento de infra-estrutura nos estados, era também comum a
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canalização de empréstimos de infra-estrutura do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) através

dos bancos estaduais (LACERDA, 1997, p.1 e WORLD BANK, 1995, p.3;6).

No país, ao fim da década, verificou-se um ciclo econômico expansivo, em que a

demanda por crédito crescia a taxas expressivas, ocorrendo um boom industrial entre 1968 e

1973. Entre os fatores que o permitiram, podem ser citados a expansão do crédito ao consumo, as

facilidades de financiamento para construção residencial e para aquisição de moradias pelo SFH,

as facilidades e os subsídios concedidos às exportações (particularmente de manufaturados) e as

políticas monetária e fiscal expansionistas, as quais mantiveram elevado o montante de dispêndio

público e privado em consumo e investimento (BONELLI e MALAN, 1976, p. 371-373). Ao

setor público brasileiro, nas suas diversas esferas, coube concentrar seus investimentos nas áreas

de infra-estrutura (energia, transportes e comunicação), de siderurgia, de mineração, de

habitação, de saúde, de educação e de agricultura, bem como prover recursos através de agências

especializadas no crédito de longo prazo.

Entre 1967 e 1973, o investimento das empresas estatais brasileiras cresceu a uma taxa

real de quase 20% ao ano (índice de preços: IPAlFGV). Estas tiveram também um aumento em

seu número. Entre 1968 e 1974,231 empresas estatais federais e estaduais foram criadas. Dada a

política realista de preços públicos até 1975, o financiamento de tais empresas parece ter contado

com significativos recursos internos (lucros e depreciação), mas parte dos recursos eram

oriundos de empréstimos internos, principalmente junto ao BNH, ao Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico (BNDE), ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal (CEF)

(LAGO, 1990, p.236; 240-1; 244-5; 268-269). Segundo SUZIGAN, BONELLI, HORTA e

LODDER, citados por LAGO (1990, p. 260), enquanto os bancos comerciais, o Banco do Brasil,

as financeiras e os bancos de investimento incumbiam-se de prover os créditos a curto e médio

prazos para capital de giro, as agências públicas e os bancos oficiais eram os provedores de

créditos de longo prazo para investimento fixo.

Uma das características do sistema de financiamento público para infra-estrutura era a

concessão de financiamento de longo prazo a juros não muito elevados. As taxas de juros de

empréstimos concedidos por fontes oficiais foram utilizadas como instrumentos de incentivo a

setores específicos, tendo sido inclusive negativas em termos reais. As taxas de juros de

empréstimos concedidos por instituições oficiais foram fixadas em termos nominais,

freqüentemente abaixo da inflação, com exceção das operações na área de habitação, na qual

prevaleceu a correção monetária tanto na captação como na aplicação de recursos. No caso do
7



Finame, cujos recursos eram canalizados para São Paulo principalmente através do Banespa e do

Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo (Badesp), seu programa de longo prazo

instituído em fins de 1971 operava com prazo de até oito anos, e seu programa especial criado

em 1972 previa empréstimos de até 15 anos a juros reais de 3 a 6% ao ano (LAGO, 1990, p.243;

256).

Até 1971 o endividamento do governo paulista através do sistema de financiamento

público para infra-estrutura foi pouco significativo e restringia-se, basicamente, a empréstimos

com recursos do SFH, destinados a financiar projetos da Companhia do Metropolitano de São

Paulo (Metrô) e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O

período de maior crescimento dessa dívida concentrou-se entre 1973 e 1978, quando ocorreram

vultosas contratações de empréstimos pelas suas empresas estatais, em especial pela Companhia

Energética de São Paulo (Cesp).

1.2 - O início do endividamento externo

No final dos anos sessenta e início dos anos setenta (mais especificamente até 1973,

quando ocorreu o primeiro choque do petróleo), a situação era a de um grande aumento da

liquidez no mercado internacional de capitais, dado o excesso de oferta de dólares, que gerou

uma extraordinária disponibilidade de créditos a prazos cada vez maiores e taxas de juros e

spreads cada vez menores (BONELLI e MALAN, 1976, p.359 e CAVALCANTI, 1988, p.21).

A conjuntura internacional favorável, caracterizada pela facilidade de obtenção de

empréstimos externos a taxas de juros baixas e com longos prazos de financiamento, coniugada

com a crescente demanda interna por crédito, resultante do ciclo econômico expansivo, resultou

em aumento da captação de recursos externos, aumentando a dívida externa de todas as esferas

brasileiras de governo.

A Lei Federal n.? 4.131 e a Resolução n." 63 permitiram que as grandes empresas estatais

recorressem a empréstimos externos em moeda estrangeira. Assim, muitas dessas empresas

passaram a utilizar créditos externos de mais longo prazo, tanto através da tomada direta de

recursos externos nos moldes da Lei n." 4.131, quanto através de operações de repasses nos

moldes da Resolução n." 63 (captações realizadas mediante a intermediação de instituições

financeiras domésticas que viabilizavam o acesso ao crédito externo, isto é, repasse de
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empréstimos externos feitos por bancos)'. Também os governos estaduais e municipais se

voltaram para a captação de grandes volumes de empréstimos externos ao amparo da Lei n.°
4.131 e da Resolução n." 63 (LACERDA, 1997, p.l).

Como já citado, ocorreu uma proliferação de empresas estatais nesse período. Parte de

seu financiamento era oriunda de empréstimos externos, e a utilização dessa fonte de

endividamento por essas empresas tomou-se crescente nos anos setenta.

A conjuntura internacional, entretanto, alterou-se a partir de 1974. Após o pnmeiro

choque do petróleo, ocorrido em 1973, quando o preço de seu barril foi quadruplicado, o fluxo

de recursos externos começou a ocorrer em condições diferentes das prevalecentes até então.

As nações industrialmente desenvolvidas reduziram o ritmo de crescimento de suas

economias como meio de reequilibrar suas contas externas e de eliminar os focos responsáveis

pelo recrudescimento inflacionário, passando a adotar medidas de cunho protecionista. A

expansão da liquidez internacional foi muito restringida e as importações das nações

industrialmente desenvolvidas foram reduzidas e, dessa forma, reduzido o volume de comércio

internacional e agravados os desequilíbrios dos balanços de pagamentos e as dificuldades da

recessão dos países industrializados periféricos (CAVALCANTI, 1988, p. 23 e GAL VÊAS,

1983, p.12).

A conta corrente do balanço de pagamentos brasileiro sofreu uma rápida deterioração

explicada, por um lado, pelo desequilíbrio registrado na balança comercial, dadas a deterioração

dos termos de intercâmbio, a elevação dos preços do petróleo e de bens manufaturados, e a

retração da expansão do comércio mundial (GAL VÊAS, 1983, p.12) e, por outro lado, pela

crescente deterioração da balança de serviços devido à elevação das taxas de juros internacionais

(tabela 1.1).

No Brasil, o crescimento do produto sofreu uma desaceleração e a taxa de crescimento da

liquidez sofreu uma grande queda real, chegando em alguns momentos a ficar negativa

(CARNEIRO, 1990, p. 304; 312).

Em tal conjuntura de desaceleração do crescimento da economia, os pagamentos aos

esquemas forçados de poupança sofreram uma grande redução e, dessa forma, o sistema de

1 As tomadas de empréstimo via Lei n.? 4131 eram feitas principalmente por empresas de capital externo
e estatais. Os recursos de repasse (Resolução n. o 63) eram reservados mais às empresas privadas de
capital nacional, sem acesso direto ao mercado fmanceiro internacional e cuja demanda individual por
crédito externo não atingia o volume necessário à realização das outras operações de crédito. Somente em
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financiamento de infra-estrutura montado anteriormente entrou em colapso. A redução dos

recursos disponíveis sob o sistema de poupança forçada devido à diminuição de pagamentos

pelos mutuários serviu de incentivo aos governos estaduais e de algumas prefeituras para se

voltarem ao endividamento externo (CRUZ, 1984, p.95-97 e WORLD BANK, 1995, p.3).

TABELA 1.1
CONTAS EXTERNAS BRASILEIRAS - 1967/1979

(+).Balança
Comercial (FOB)

Exportações 1,7 1,9 2,3 2,7 2,9 4,0 6,2 8,0 8,7 10,1 12,1 12,7 15,2
Importações 1,4 1,9 2,0 2,5 3,2 4,2 6,2 12,7 12,2 12,4 12,0 13,7 18,0

(+) Serviços não- -0,2 -0,4 -0,3 -0,6 -0,5 -0,7 -1,0 -1,4 -1,5 -1,4 -1,2 -2,3 -2,5
fatores
(+) Serviço de -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,5 -0,6 -0,7 -1,0 -1,7 -2,4 -2,9 -3,7 -5,4
fatores

Juros (líq.) -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,7 -1,5 -1,8 -2,1 -2,7 -4,2
Lucros e
dividendos -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,4 -0,5 -0,6 -0,6
(líq.) (1)

Outros 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,4 -0,6
(+) Transferências 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Unilaterais

Exclui lucros reinvestidos
(2) Inclui investimentos diretos, financiamento de importações, empréstimos externos, capitais de curto
prazo, outros capitais, amortizações pagas, erros e omissões e capitais compensatórios. Exclui
reinvestimentos.
Fonte: CAVALCANTI, 1988, p.22.

Devido às dificuldades enfrentadas para equilibrar o balanço de pagamentos, o governo

brasileiro passou a adotar uma política de endividamento visando à absorção de recursos

externos. Foram reduzidos os controles sobre o crédito externo introduzidos em anos anteriores e

criados incentivos adicionais. Permitiu-se que os repasses de créditos através da Resolução n." 63. .

fossem realizados em prazos inferiores aos da operação externa correspondente. Introduziu-se

um diferencial de custo entre os financiamentos doméstico e externo através da elevação das

1980 rompeu-se este padrão, passando o setor público a tomar montantes significativos de recursos via
Resolução n.? 63 (CRUZ, 1984,p.100).
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taxas de juros reais internas em relação às externas, visando a estimular os tomadores domésticos

a recorrerem ao crédito externo, de forma a aliviar as pressões inflacionárias devidas a taxas de

juros e fechar o déficit do balanço de pagamentos pela entrada de capitais (FISHLOW, 1986, p.

524).

Entretanto, a desaceleração da taxa de crescimento do produto e a redução das inversões

privadas resultaram na redução da demanda por crédito por parte do setor privado, minimizando

o estímulo à captação de recursos externos. Além disso, a expectativa de desvalorização cambial

iminente aumentou o custo esperado dos empréstimos externos e impediu que se materializasse a

substituição de financiamento interno por externo (ARIDA e RESENDE, 1985, p. 8). Assim, o

principal instrumento da política de endividamento externo do governo passou a ser a

participação crescente do setor público na tomada de empréstimos em moeda estrangeira, a

estatização da dívida externa, a qual atendia ao objetivo de financiar a necessidade de recursos

do balanço de pagamentos, principalmente para a rolagem da dívida externa (CAVALCANTI,

1988, p.26).

Tendo em vista o estímulo à captação externa de recursos, bem como a tentativa de

reprimir a inflação, o governo reduziu a capacidade de autofinanciamento das empresas estatais,

através da contenção de preços e tarifas públicas, e da imposição de limites à participação no

mercado de ações e no mercado interno de crédito. Dessa forma, as empresas estatais passaram a

ser a principal fonte de captação de recursos externos (WERNECK, 1986, p. 554 e CARNEIRO,
1990,p.307).

Entre os anos de 1972 e 1979, as captações efetuadas pelo setor público brasileiro via Lei

n.o 4.131 cresceram sistematicamente. Em especial, o peso dos setores energético e siderúrgico

no .total de tais captações aumentou bastante nesse período. Nesses dois setores, o volume de

investimentos manteve-se elevado e os recursos externos passaram a ser cada vez mais

importantes como sua fonte financiadora. °setor energético, por exemplo, tem sua participação

no total de captações externas via Lei n.o 4.131 significativamente elevada em 1977,devido às

captações vultosas realizadas pela Eletrobrás e pela Cesp. Também os segmentos públicos de

intermediação financeira e de administração pública passaram a ter um peso mais significativo

em tais captações (CRUZ, 1984, p.95-97).

Foi dos financiamentos obtidos via Lei n." 4.131 e Resolução n.? 63 pelas empresas

estatais paulistas na década de setenta que se originou a dívida do setor público paulista junto ao

Banespa. Tais empréstimos visavam ao financiamento de projetos de investimento, basicamente
11



nas áreas de transportes e de eletrificação, com as primeiras operações tendo sido realizadas em

1974, estendendo-se até o final da década. Os prazos de financiamento variavam entre 5 e 10

anos, com carência de 2 a 5 anos e taxas de juros entre 6% e 19% ao ano. Tais empréstimos

foram facilmente renovados durante a década. A cada vencimento semestral, era permitido às

empresas rolarem o principal, e também os encargos em percentuais que variavam entre 80% e

100%. Esse processo de rolagem provocou um crescimento acelerado da dívida das estatais junto

ao Banespa (DALL' ACQUA, 1997, p. 29-30).

Assim ,verificou-se ao longo de toda a década de setenta um aumento do endividamento

externo do setor público paulista, e, em especial, de suas empresas.

1.3 - A crise da dívida externa e seus efeitos sobre o endividamento do setor público

paulista

Com o segundo choque do petróleo ocorrido em ·1979, a inflação mundial acelerou-se e

as importações brasileiras aumentaram, resultando na deterioração da conta corrente do balanço

de pagamentos e em perdas consideráveis de reservas cambiais (tabelas 1.1 e 1.2).

O impacto da recessão mundial gerada pela política de valorização do dólar, juntamente

com o aumento do preço do barril de petróleo, fez-se sentir essencialmente através da

deterioração das relações de troca, dada a queda dos preços no comércio mundial, em. especial do

valor das commodities, a qual somada ao crescente protecionismo provocado pela crise nos

países desenvolvidos, levou à diminuição das receitas de exportação (CAVALCANTI, 1988, p.

28 e BAER, 1993, p.72-74).

Visando a aumentar a entrada de capitais de empréstimos estrangeiros, foram impostos

tetos à expansão do crédito do sistema financeiro doméstico, em 1980. O setor público, que

juntamente com as empresas de capital estrangeiro era o maior tomador de recursos via Lei n."

4.131, passou também a tomar montantes significativos de recursos externos via Resolução n.o

63.

Entretanto, logo no início dos anos oitenta, surgiram as primeiras dificuldades de

renovação das linhas de crédito, refletindo a desconfiança dos bancos estrangeiros na capacidade

dos países em desenvolvimento de cumprirem seus compromissos externos. Os bancos

comerciais retraíram a oferta de crédito já em 1980 e 1981, devido à crise de insolvência da

Polônia, enquanto os encargos nominais da dívida externa se elevavam, dado o aumento das
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taxas de juros internacionais. O resultado foi um impacto negativo sobre a conta financeira das

economias endividadas, como era o caso do Brasil, levando à queima de reservas cambiais

(tabelas 1.1 e 1.2).

As operações de crédito contratadas pelo setor público paulista anteriormente a 1973

estavam vencendo e, nos anos de 1981 e de 1982, ainda foi possível obter linhas de renovação.

Porém, em 1982, a moratória mexicana fez romper o fluxo de crédito externo, ficando o Brasil

excluído do mercado voluntário de crédito bancário, cessando os bancos estrangeiros com a

renovação de suas linhas de crédito. Nesse ano, o Brasil sofreu sua mais grave crise cambial: a

entrada líquida de capitais foi inferior ao pagamento líquido de juros, o superávit comercial foi

de apenas US$ 800 milhões e a relação pagamento de serviços fatores/ exportações atingiu o

montante recorde de 63,9%, resultando em uma perda de reservas da ordem de US$ 5,8 bilhões.

TABELA 1.2
CONTAS EXTERNAS BRASILEIRAS - 1980/1986

Em US$ bilhões

(+) Balança Comercial (FOB) -2,9 1,2 0,8 6,5 13,1 12,4 8,4
Exportações 20,1 23,3 20,2 21,9 27,0 25,6 22,4
Importações 23,0 22,1 19,4 15,4 13,9 13,2 14,0

(+) Serviços não-fatores -2,8 -2,8 -4,2 -1,4 -1,1 -1,0 -1,5
(+) Serviço de fatores -7,3 -10,3 -12,9 -11,3 -11,6 -11,4 -11,0

Juros (líq.) -6,3 -9,2 -11,4 -9,6 -10,2 -9,6 -9,1
Lucros e dividendos (líq.P) -0,3 -0,4 -0,6 -0,8 -1,1 -1,2
Outros -0,7 -0,7 -0,9 -0,9 -0,7 -0,7

(+) Transferências Unilaterais 0,2 0,0 0,1 0,2 -4

Exclui lucros reinvestidos
(2) Inclui investimentos diretos, financiamento de importações, empréstimos externos, capitais de curto
prazo, outros capitais, amortizações pagas, erros e omissões e capitais compensatórios. Exclui
reinvestimentos.
Fonte: CAVALCANTI, 1988,p. 32.

A fixação da taxa de câmbio combinada à aceleração inflacionária levou a uma forte

apreciação do Cruzeiro, originando uma expectativa de depreciação cambial, cuja antecipação

resultou em um rápido aumento da taxa de juros para os empréstimos em moeda nacional. A
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combinação de desvalorizações cambiais, as quais acabaram por se verificar, com altas taxas de

juros reais, provocou uma explosão do endividamento das empresas estatais paulistas, associada

ao enorme estoque de empréstimos em moeda externa, repassados pelo sistema bancário

doméstico (DALL'ACQUA, 1997, p.15).

°Brasil iniciou, então, um processo de reestruturação de sua dívida externa, buscando

acesso aos recursos do Fundo Monetário Internacional (FMI). Vários processos de negociação

junto ao FMI e aos bancos credores ocorreram no período 1983-1986. Tais negociações

implicaram em envolvimento formal do Banco Central, uma vez que essas não eram feitas

diretamente com o devedor final, cabendo ao Banco Central assumir os compromissos relativos

ao dinheiro novo e às amortizações reescalonadas, para posteriormente repassá-los internamente

(CAVALCANTI, 1988, p.49). Em 1983, foram instituídos "depósitos de projetos", através dos

quais toda a dívida externa vincenda pública e privada passou a poder ser paga antecipadamente

junto ao Banco Central, o qual passaria a ser o mutuário final (BONTEMPO, 1988, p.111 e

CAVALCANTI, 1988, p. 49).

Tendo em vista tal crise financeira e as enormes dificuldades geradas pela recessão nos

anos oitenta, os estados e municípios pararam de servir suas dívidas junto às instituições

financeiras federais, estaduais e externas, originadas de endividamento externo ou dos

empréstimos para infra-estrutura.

Quando do início do pagamento das amortizações e do vencimento dos juros, as empresas

estatais paulistas não tinham como pagar os créditos externos repassados pelos bancos públicos,

os quais os rolavam, convertidos em moeda local, repactuados a taxas de juros do mercado
interno (DALL'ACQUA, 1997, p. 16).

A inadimplência externa das entidades públicas foi explicitada através do aviso MF-302
,

que foi um instrumento para adiantar recursos a órgãos e entidades públicas que não possuíam

recursos suficientes para liquidar débitos em moeda estrangeira (CAVALCANTI, 1988, p. 50).

Dessa forma, o Banco Central, que se tornara o novo devedor junto ao credor externo, receberia

os recursos dos órgãos e entidades estaduais para saldar seus compromissos externos. Estes, por

sua vez, passavam a ser os devedores desses montantes junto ao Banco do Brasil.

2 Os aviso MF corresponderam a empréstimos-ponte feitos pelo Tesouro Nacional, através do Banco do
Brasil, para que os estados, municípios e empresas estatais inadimplentes pudessem depositar no Banco
Central o contravalor em moeda nacional da dívida externa vencida. Estes empréstimos foram concedidos
entre 1982 e 1988.
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Assim, durante a década de 80, o governo federal, bem como os bancos estaduais,

acabaram por honrar as obrigações do setor público paulista junto aos respectivos credores

externos (LACERDA, 1997, p. 2 e WORLD BANK, 1995, p.4). A inadimplência do setor

público estadual acabou por transformar sua dívida externa em dívida interna junto ao governo

federal e às instituições financeiras públicas estaduais. Assim, no setor público paulista,

observou-se um movimento de substituição de dívida externa por dívida interna ao longo da

década de oitenta, através da internalização dos empréstimos externos pelas instituições

financeiras públicas. Com essa internalização, a liquidez dos bancos públicos passou a depender

da captação de depósitos e aplicações no mercado doméstico, visto não poderem se desfazer

rapidamente dos empréstimos ao setor público.

O colapso do sistema de financiamento público para infra-estrutura aliado à crise da

dívida externa brasileira, e a conseqüente inadimplência do setor público paulista junto a seus

credores aliada às dificuldades na obtenção de novos créditos resultaram em uma alteração do

perfil de sua dívida. Sua dívida externa passou a ser convertida em dívida interna, e, na década

de oitenta, o setor público paulista acabava por recorrer cada vez mais ao endividamento interno

de curto prazo.
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2 - Crescimento explosivo da dívida e déficits crescentes: o período de 1987 a
1994

Este capítulo dedica-se a estudar as características e as razões do crescimento da dívida

do setor público paulista durante o período que se estende desde a crise da dívida externa até o

ano de 1994, de forma a melhor compreender a composição e as condições às quais o estoque da

dívida no final de 1994 vinha sendo financiado. Ou seja, o período em estudo se estende desde o

momento em que as condições de liquidez nos mercados internacional e interno inviabilizaram

definitivamente o padrão de endividamento seguido pelo estado até então (quando o país

atravessou uma séria crise econômica, com altas taxas de inflação e um fraco crescimento), até o

momento em que o país apresentou os primeiros sinais de estabilização da economia e a dívida

do setor público paulista crescia a taxas bastante elevadas e sob condições de financiamento que

inviabilizariam a administração financeira do estado nos anos seguintes.

O capítulo está estruturado em duas seções. Na primeira, será descrito o desempenho

fiscal do estado no período, que resultou na queda de sua capacidade de servir sua dívida, no

aumento de suas necessidades de financiamento e na utilização, cada vez mais freqüente, do

aumento do estoque de obrigações em atraso, como forma de financiamento de seu déficit. Na

segunda seção, serão estudadas as características do crescimento da dívida do estado nesses anos.

Seu entendimento é de grande interesse para a melhor compreensão das razões que levaram o

governo paulista, em 1995, a iniciar conversações junto ao governo federal, visando à

reestruturação de sua dívida.

Devido à dificuldade na obtenção de dados referentes à primeira metade da década de

oitenta, as informações utilizadas restringem-se, em sua maioria, ao período de 1986 a 1994

(correspondendo ao último ano da gestão do governador André Franco Montoro, e às gestões dos

governadores Orestes Quércia - 1987-1990-, e Luiz Antônio Fleury Filho - 1991-1994).

À exceção do segundo semestre do ano de 1994, todo esse período caracterizou-se pela

existência de taxas muito elevadas de inflação, resultando na elaboração de vários planos

econômicos por parte do governo federal, na tentativa de estabilizar a economia. Na maioria

desses planos, a mudança da moeda nacional foi uma das características das estratégias anti-

inflacionárias adotadas. Em menos de dez anos, foram seis as moedas brasileiras: Cruzeiro, de

15/5170 a 27/2/86; Cruzado, de 28/2/86 a 15/1/89; Cruzado Novo, de 16/1/89 a 15/3/90;
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Cruzeiro, de 16/3/90 a 31/7/93; Cruzeiro Real, de 1°/8/93a 30/6/94; e Real, em vigência desde

1°/7/94.

Durante toda a década de oitenta, o país atravessou uma grave crise econômica. Todo o

setor público brasileiro entrou em uma situação de crise e de desequilíbrio fiscal. As causas do

desequilíbrio fiscal podem ser resumidas em alguns pontos, dentre os quais se destacam a crise

da dívida externa (dado o aumento das taxas de juros internacionais e o fim do crédito externo),

o aumento do peso dos encargos da dívida pública, e a queda da carga tributária (devido ao

aumento da evasão fiscal e ao "efeito-Tanzi'" associado à alta da inflação) (GIAMBIAGI, 1997,

p.61).

Como todo o setor público brasileiro, também o setor público paulista incorreu em

grandes desequilíbrios fiscais, que resultaram na deterioração de sua capacidade de pagamento

da dívida, dado os registros de déficits primários crescentes, e em crescimento de sua

necessidade de financiamento, dado o aumento das obrigações referentes ao serviço de sua

dívida, que não poderiam ser cobertas pelo resultado primário, visto esse haver sido deficitário.

Em vista de tais desequilíbrios, o estado viu sua dívida crescer continuamente no período.

O estoque de suas dívidas contratual e mobiliária, que era de cerca de US$ 12,5 bilhões em

31/12/86, alcançou, em 31/12/94, o montante de US$ 40,1 bilhões (equivalendo a um

crescimento anual médio da dívida medida em dólares de 15,7%4),com seu perfil cada vez mais

de curto prazo. Tal crescimento se deveu principalmente à capitalização dos juros devidos e não

pagos, dada a inadimplência do setor público paulista.

Com tal dificuldade em honrar seus compromissos financeiros, o governo realizou várias

renegociações de suas dívidas ao longo desses anos. Entretanto, tais renegociações resultaram, na

3 Corrosão, pela inflacão, da receita tributária, devido à defasagem entre o fato gerador e o recolhimento
dos tributos.
4 Para o período em questão, em que o padrão monetário nacional passou por 4 alterações, a Secretaria da
Fazenda do estado de São Paulo equalizou os dados históricos da dívida em moeda nacional ao dólar
norte-americano pela sua taxa de venda de final de período. Os balanços do estado registram tais dívidas
em moeda brasileira. No entanto, tal informação não é de interesse gerencial, uma vez que não expressa a
realidade do montante do estoque da dívida do estado ao final de cada exercício. A dívida mobiliária, por
exemplo, na data de fechamento do balanço, está registrada pelo seu valor de emissão e não pelo seu
valor de resgate, não sendo acrescidos ao seu valor a correção monetária e os juros devidos para o resgate
dos títulos. É verdade, entretanto, que a utilização do dólar causa uma série de distorções. Ao analisarmos
tais dados, devemos levar em consideração o fato de que tanto a inflação do dólar, como as
desvalorizações e valorizações cambiais ocorridas no período, não nos permitem firmar conceitos
realistas da variação da dívida. Entretanto, esta é a forma que melhor se aproxima de urna avaliação mais
gerencial do montante da divida nesses anos e, por esta razão, será a utilizada nesta dissertação para esse
período.
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verdade, em um adiamento de seu ônus, sem que fosse dada uma solução definitiva para o

problema de seu crescimento elevado. Ao fim de 1994, o estoque da dívida contratual e

mobiliária do setor público paulista alcançou o montante elevadíssimo de US$ 40,1 bilhões, cuja

maior parte estava financiada em condições de curto prazo e a taxas de juros de mercado, as

quais se encontravam em patamares muito elevados. Caso não fossem alteradas tais condições, a

administração financeira do estado estaria inviabilizada durante os anos seguintes, visto o peso

do serviço da dívida haver alcançado uma proporção elevadíssima da receita do estado.

2.1- O desempenho fiscal do setor público paulista

Como já mencionado, durante toda a década de oitenta o país atravessou uma grave crise

econômica, tendo todo o setor público enfrentado uma situação de desequilíbrio fiscal. Ao fim da

década de oitenta e na primeira metade dos anos noventa, o setor público paulista incorreu em

grandes desequilíbrios fiscais, apresentando uma grande deterioração de suas contas, com

registros de expressivos déficits primários e de necessidade de financiamento crescentes. As

subseções seguintes tratam de fornecer maiores detalhes sobre esse desempenho.

2.1.1 - Algumas explicações quanto à metodologia utilizada

Antes de se proceder à análise do desempenho fiscal do setor público paulista, é

necessária uma breve explicação relativamente à metodologia empregada.

Os dados aqui apresentados foram elaborados pela Secretaria da Fazenda do estado de

São Paulo e, portanto, a metodologia aqui usada é a por ela utilizada em seus trabalhos de

divulgação das contas do estado.

Uma vez que a cobertura e a composição do setor público abrangido nos cálculos têm um

impacto significativo sobre a medida do déficit, é fundamental sua definição, bem como a do

horizonte de tempo relevante.

No que tange ao horizonte temporal, os exercícios financeiros iniciam-se em 10 de janeiro

e terminam em 31 de dezembro do mesmo ano.

Quanto à cobertura do setor público, são englobadas as administrações direta e indireta

(autarquias, empresas e fundações) do estado, mas não de maneira completa. A administração

direta é completamente abrangida, pois o universo ao qual os dados apresentados nesta seção se
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referem abrange todas as fontes de recursos por ela utilizadas. A administração indireta é

englobada de forma incompleta, visto que o universo abrangido restringe-se aos recursos

controlados pelo Tesouro Estadual ou que transitam por ele, incrementando receitas e despesas

(por exemplo, taxas e multas de trânsito), ainda que sua aplicação obedeça a legislação

específica. Assim, as informações restringem-se às receitas e despesas da administração direta

(todas as fontes) e às transferências do Tesouro Estadual à indireta, equivalentes às fontes

"recursos do Tesouro Estadual" e "recursos vinculados estaduais" do orçamento do estado de

São Paulo.

Segundo a Lei Federal n." 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito

financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados,

municípios e Distrito Federal, o regime contábil do balanço orçamentário é misto.

Em linhas gerais, as receitas do estado são contabilizadas pelo princípio de caixa,

incluindo-se aqui as receitas tributárias, que são registradas no momento de seu recolhimento,

isto é, quando do pagamento pelos contribuintes aos bancos credenciados. Quando não há o

recolhimento, o registro é efetuado quando da inscrição da dívida ativas.

Quanto às despesas, são três os seus estágios. Num primeiro momento, a unidade que

recebeu créditos orçamentários emite o empenho da despesa, que não pode exceder o saldo da

dotação orçamentária. Para emiti-lo, a unidade necessita de saldo disponível na conta de crédito.

Em um segundo momento, é feita a liquidação da despesa, ou seja, verifica-se o efetivo

cumprimento do contrato pelo fornecedor, procedendo-se à contabilização da despesa. Por

último, efetua-se o pagamento.

As despesas aqui mencionadas referem-se às despesas liquidadas no exercício e, portanto,

a ótica utilizada é a de competência. No entanto, no que se refere ao serviço da dívida, a ótica

observada é a de caixa, onde os valores computados são os efetivos desembolsos.

Relativamente à transformação de valores nominais em valores a preços de dezembro de

1997, utilizou-se, como índice de preços, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna

(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, através do cálculo da variação entre o IGP-DI de

dezembro de 1997e o IGP-DI médio do exercício cujos valores serão atualizados. Uma vez que

S Utilizou-se aqui o tenno "em linhas gerais" porque há receitas consideradas escriturais ou contábeis,
cuja contabilização não ocorre pelo critério de caixa. Como exemplo, pode ser citado os cancelamentos de
"restos apagar", cujos valores são contabilizados como receitas diversas, sem que haja a contrapartida em
numerário. Também os valores obtidos com descontos junto a fornecedores, que são, na verdade,
economias de despesa, são contabilizados como receita, sem que ocorra a contrapartida de caixa.
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os valores de fechamento do Balanço se referem à somatória dos valores nominais de despesas e

receitas realizadas de janeiro a dezembro, supôs-se que o valor nominal anual encontra-se a

preços médios do exercício a que diz respeito, e, sendo assim, procedeu-se à utilização do

critério de atualização da forma anteriormente descrita.

2.1.2 - Definição de conceitos e métodos de cálculo

Como observado em BLEJER e CHEASTY (1990, p.iv), existem várias medidas úteis do

déficit fiscal, sem que, entretanto, alguma delas possa ser considerada a medida perfeita. Regras

contábeis padronizadas entre os governos de diferentes países e, no caso do Brasil, até mesmo

entre as diversas esferas de governo, ainda não existem, o que compromete sua comparação.

No Brasil, é a Lei Federal n." 4.320 que estatui as normas para a elaboração balanços das

diversas esferas de governo. O déficit calculado é o déficit orçamentário.

Desde o começo da década de oitenta, entretanto, quando da crise da dívida externa e do

início das conversações junto ao FMI, intenta-se aperfeiçoar a metodologia utilizada na

apresentação das contas do setor público, de forma a serem apresentados conceitos de maior

significado econômico. Como exemplo, pode ser citado o início do uso da metodologia de

necessidades de financiamento do setor público pelo governo federal, utilizada por instituições

internacionais como o FMI, assim como pela maioria dos países, sendo o conceito mais

adequado para fins de análise econômica, permitindo fazer projeções futuras mais confiáveis

(GOVERNO FEDERAL, 1998a).

A necessidade de financiamento líquido do setor público (NFSP) mede o uso pelo

governo de novos recursos financeiros, já excluídos os pagamentos de dívidas contraídas

anteriormente (BLEJER e CHEASTY 1990, p.3), correspondendo à variação da dívida pública

em um determinado período (ALVES, 1988, p.142). Segundo TANZI et aI., citado por BLEJER

e CHEASTY (1990, p.3), os déficits fiscais medem a diferença entre as despesas totais do

governo, incluídas despesas com juros e excluídas despesas com amortização da dívida, e as

receitas totais, incluídas receitas tributárias e não tributárias e subsídios, excluídos empréstimos.

Desta forma, os déficits fiscais refletem a lacuna que deverá ser coberta pelo financiamento

líquido do governo, ou seja, a necessidade de financiamento líquido do setor público iguala-se ao

déficit público.
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Sua mensuração, no entanto, não é simples, dado o tamanho do setor público brasileiro e

a complexidade de suas contas. Dificuldades tais como a existência de despesas fiscais

misturadas às contas monetárias, a ausência de um plano de contas uniformizado e a existência

de erros de classificação são bons exemplos dessa complexidade. Como resultado, observam-se

freqüentes revisões e um constante aperfeiçoamento dos critérios de cálculo do déficit público

(ALVES, 1988, p.142).

Também no estado de São Paulo têm sido objetivados tais aperfeiçoamentos na

apresentação das contas públicas. Como mencionado, serão aqui utilizados os dados divulgados

pela Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo, conforme a metodologia por ela empregada.

Para enfatizar a diferença existente entre a metodologia de cálculo da NFSP e a utilizada pela

Secretaria da Fazenda no cálculo da necessidade de financiamento do setor público paulista, está

última será chamada de necessidade de financiamento do Tesouro do Estado (NFTE).

Seguindo sua metodologia, a NFTE não é calculada pela variação do estoque da dívida do

estado, mas sim através da subtração dos pagamentos relativos ao serviço da dívida do valor do

resultado primário (tabela 2.1). Tal resultado deveria revelar o montante em que o estado

necessita se financiar, após utilizar toda sua receita corrente para cumprir com suas obrigações

relativas ao total de suas despesas (correntes e de capital). Em outras palavras, ele deveria revelar

qual o montante de financiamento ao qual o estado necessita recorrer para cobrir seus

compromissos a fim de não incorrer em um déficit orçamentário. Uma necessidade de

financiamento de R$ "x" significaria que, além de suas receitas correntes, o estado necessita de

R$ "x" para cumprir com todos seus compromissos, a fim de alcançar um resultado orçamentário

equilibrado.

Dessa forma, a necessidade de financiamento do estado deveria corresponder à NFSP

calculada através da variação do estoque da dívida. No entanto, tal correspondência não ocorre

no caso paulista. Tendo em vista a forma de contabilização do serviço da dívida, a NFTE acaba

por não corresponder à NFSP. O serviço da dívida é computado pelo critério de caixa e não pelo

de competência. Uma vez que, ao longo dos anos em estudo, parte significante dos juros

contratuais devidos não foram pagos, o fato de o serviço da dívida ser computado utilizando o

critério de caixa resulta na obtenção de uma NFTE subestimada, visto somente os juros pagos

haverem sido computados no seu cálculo.

Além da necessidade de financiamento, outros 2 conceitos serão apresentados: resultado

orçamentário e resultado primário.
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o resultado orçamentário é obtido ao subtrair-se do total de receitas do estado no

exercício (receitas correntes, de capital e transferências do governo federal ao estado) o total das

despesas realizadas (despesas totais da administração direta e transferências do Tesouro Estadual

à administração indireta e aos municípios paulistas). A ocorrência de um déficit orçamentário

significa que o volume de despesas realizadas no exercício foi superior ao montante de recursos

arrecadados. Ou seja, a ocorrência de déficits orçamentários significa que os compromissos do

estado foram superiores à receita auferida no exercício. Assim, o crescimento do déficit

orçamentário do estado pode ser visto como uma forma de financiamento do governo via

aumento do estoque de atrasados".

Como já observado por alguns autores (BLEJER e CHEASTY, 1990, p.52), o uso de

conceitos puros de fluxo, como é o caso do conceito de déficit orçamentário, pode levar a uma

análise fiscal não tão adequada e, sendo assim, sugere-se substituí-los por conceitos de variação

de estoque (variação de ativos reais e financeiros do governo, por exemplo), e medidas globais

de riqueza líquida, que, no entanto, tem sua quantificação bem mais dificultada. Porém, medidas

de fluxo não devem ser descartadas, uma vez que elas se mostram úteis na avaliação dos

impactos financeiros de curto prazo dos desequilíbrios do governo.

O resultado primário visa a medir a posição orçamentária ao atribuir-se peso zero ao

pagamento líquido de juros, permitindo destacar o efeito da dívida pública sobre o orçamento.

Visto que pagamentos de juros sobre o estoque da dívida são predeterminados pelo tamanho de

necessidades de financiamento anteriores e pela evolução da taxa de juros e, portanto, são

variáveis não discricionárias, o resultado primário intenta eliminar tal efeito e medir como as

ações correntes melhoraram ou pioraram a dívida líquida do setor público. Tal resultado pode

também ser visto como uma medida da capacidade do governo em gerar recursos para pagar o

serviço da dívida, após já haver cumprido suas obrigações relativas a gastos operacionais e com

investimentos. Portanto, serve como medida da capacidade do governo de pagamento da dívida.

Se o governo é um devedor líquido, só haverá equilíbrio orçamentário quando as despesas de

juros forem compensadas por um superávit primário equivalente. Logo, o resultado primário é

calculado como o resultado obtido desconsiderando-se os itens relativos às despesas com serviço

6 Cabe ressaltar que, dada a defasagem no processo de despesa, nem toda a despesa liquidada e não paga é
caracterizada como atrasada. Caso o prazo para seu pagamento ainda não tenha expirado, ela é uma
despesa não paga, mas cujo pagamento não pode ser caracterizado como atrasado.

22



da dívida e às receitas de capital (receitas advindas de alienação de bens e de contratação de

novos empréstimos) (tabela 2.1).

2.1.3 - Erosão da capacidade de pagamento da dívida, déficits crescentes e acumulação de

atrasados

o período em análise (1986 a 1994) inicia-se com uma situação de equilíbrio nas contas

do governo paulista, quando foram registrados um superávit primário equivalente a R$ 1.702

milhões a preços de dezJ97 e um pequeno déficit orçamentário equivalente a 0,5% da receita

total do estado, terminando com o registro de grandes desequilíbrios nas contas do governo do

estado, sendo observados déficits primários e orçamentários de enormes proporções.

A verificação de superávites primários se deu somente em 1986. Todos os demais anos

registraram déficits primários, que também se mostraram crescentes em quase todo o período,

indicando a incapacidade cada vez maior do governo de pagar sua dívida. A NFTE refletia,

assim, o montante de recursos necessários ao estado para cobrir não só a sua necessidade de

recursos para servir sua dívida, mas também o déficit primário incorrido no período. Caso não

fosse obtido nenhum recurso através da alienação de ativos, a NFTE representaria o montante de

novos financiamentos que o estado deveria obter, ou seja, a variação do estoque da dívida que

deveria ocorrer, a fim de o estado não incorrer em um déficit orçamentário. O termo

"representaria" é aqui utilizado porque, na verdade a NFSP e, portanto, a variação do estoque da

dívida, é superior à NFTE, uma vez que não está sendo computado no cálculo da NFTE o serviço

da dívida devido e não pago. Logo, a variação observada no estoque da dívida deve ser superior

à NFTE, uma vez que em seu cálculo são incluídos os juros não pagos incorporados ao estoque.

Observou-se, no entanto, uma incapacidade do estado de contratar novas operações de

crédito em volume suficiente para cobrir seu déficit primário e servir sua dívida, indicando o

esgotamento das fontes de financiamento do governo. Assim, apesar de em alguns anos seus

valores haverem crescido consideravelmente, como em 1992 e 19937
, as receitas de capital não

cresceram de modo suficiente a estabelecer-se o equilíbrio orçamentário, sendo verificados

déficits orçamentários de grandes proporções, indicando o constante recurso por parte do

governo ao aumento do estoque de suas obrigações em atraso como forma de se financiar.

7 Em 1993, a maior parte do crescimento das receitas de capital ocorreu devido à obtenção de receitas
com alienação de ativos, e não à contratação de novos empréstimos.
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TABELA 2.1
RESULTADO PRIMÁRIO E NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO

DO TESOURO DO ESTADO - 1986/1994
R$ milhões a )2rexos de Dez/97(1)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
(+) Receita Corrente do Estado 24.308 22.186 20.035 25.648 24.776 22.482 20.856 18.996 21.252

(+) Transferências correntes da 1.557 1.463 2.466 2.485 3.063 1.686 1.170 1.306 1.769
União
( - ) Transferências a Municípios 4.710 4.026 4.054 5.928 6.389 5.531 4.919 4.650 5.331
(=) Receita Corrente Líquida 21.155 19.622 18.447 22.204 21.450 18.637 17.107 15.653 17.690
( - ) Despesas da Adm. Direta(2) 13.639 13.877 12.798 15.660 17.448 13.899 14.793 17.862 14.811

- Des esas da Adm. Indiretn(2) 5.814 6.991 7.229 8.338 9.479 7.228 7.658 7.958 7.300
(=)R[SlJLTAOO PRIM RIO 1.702
( - ) Serviço da Dívida 4.240 2.856 3.357 3.212 3.054 3.905 4.812 6.883 5.243

. Administração Direta 1.684 1.495 1.661 2.252 2.099 2.633 3.921 3.274 3.900
Contratual 626 354 558 308 236 491 1.211 2.030 1.244
Mobiliária 1.057 1.142 1.103 1.945 1.862 2.141 2.710 1.244 2.656

. Administração Indireta 2.557 1.361 1.696 959 956 1.272 891 3.608 1.343
Autarquias e Fundações 322 440 243 241 145 166 155 2.557 161
EmEresas 2.235 921 1.453 719 811 1.106 735 1.051 1.l82

9~)(

(+) Alienação de Bens 216 O O O O 53 11 5.691 1.293

(+) Operações de Crédito 2.191 2.099 1.488 2.196 2.756 3.049 4.860 3.744 2.534
.Mobiliária 1.850 2.033 568 2.133 1.832 3.005 4.159 3.715 2.523
.Contratual 341 66 920 63 924 45 700 29 12

t=) RESllLTAOO
pR~AMENTÁRJO
-Y.. do Total da Receita

(1) Índice de preços: IGP-DIIFGV
(2) Despesas não financeiras (exceto juros, encargos e amortização da dívida).
Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo

o maior déficit primário foi registrado no exercício de 1993, quando esse atingiu a cifra

equivalente a R$1O,2 bilhões a preços de dezJ97. Comparando-se as datas extremas do período,

temos que, de um superávit primário equivalente a R$1,7 bilhão em 1986, chegou-se a um déficit

primário de R$ 4,4 bilhões em 1994, ambos a preços de dezJ97, indicando a completa

incapacidade do estado de pagar a dívida com suas receitas correntes.

A trajetória observada da NFTE também é crescente (gráfico 2.1), às exceções dos anos

de 1991 e de 1994, quando houve uma queda em relação ao exercício anterior. Ao compararem-

se os valores em 1986 e 1994, observa-se um crescimento real de 281%. Entretanto, foi em 1993

que ela alcançou seu maior valor, ao atingir o montante de R$ 17,1 bilhões, caindo, no ano

seguinte, para R$ 9,7 bilhões, a preços de dezJ97.
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GRÁFICO 2.1
RESULTADO PRIMÁRIO E NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO

DO TESOURO DO ESTADO - 1986/1994
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Os resultados orçamentários são expressos de duas formas: em valor absoluto, expressos

em Reais a preços constantes de dez/97, e em valores relativos, expressos em termos percentuais

do total da receita do estado. Um déficit de "x"% significa que as despesas superaram o total de

receitas em um montante equivalente a "x"% do total de receitas.

Em 1986, o déficit orçamentário foi equivalente a R$ 131 milhões, ou 0,5% do total de

receitas do estado, situação essa muito próxima à de equilíbrio orçamentário. No entanto, já em

1987 observou-se um grande desequilíbrio orçamentário, tendo sido registrado um déficit

equivalente a cerca de 7,8% da receita total do estado. A ocorrência de déficits orçamentários

pôde ser observada em todos os anos seguintes, e, em termos reais, eles se apresentaram

crescentes em quase todo o período em análise. Seu maior valor registrado ocorreu em 1993:

25,6% ou R$7,6 bilhões a preços de dez/97. Sendo assim, deduz-se que se recorreu cada vez

mais à utilização de obrigações em atraso como forma de financiamento do governo.

Ao fim desse período, as estimativas relativas a pagamentos em atraso por bens e serviços

comprados pelo governo do estado junto a empreiteiros e fornecedores eram bastante elevadas,
'!

não existindo, porém, uma consolidação desses valores. Em janeiro de 1995, esses pagamentos
{\\

em atraso eram estimados em R$ 3,6 bilhões (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAUDO,
\1

1998a, p.l0), Fazia-se necessário ao estado, em primeiro lugar, efetuar uma consolidação de tais

dívidas, de forma ao valor de seu estoque tomar-se conhecido. Uma vez reconhecidas tais

dívidas, era necessário encontrar uma solução para o pagamento de todas essas obrigações em,

atraso.
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Em dezembro de 1994, também os pagamentos da dívida judicial do estado estavam

atrasados. Tal dívida refere-se a precatórios judiciais, que são mandatos de intimação para

pagamentos de recursos junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que a Fazenda

do Estado restou vencida. Entre 1991 e 1993, foram realizadas emissões de títulos da dívida

mobiliária paulista equivalentes a US$ 1,3 bilhão, visando ao pagamento de precatórios, mas,

que, entretanto, não foram utilizados para tal fim. Em janeiro de 1995, os montantes em atraso

alcançavam R$ 6,2 bilhões, havendo precatórios inscritos no orçamento de 1992 que ainda não

haviam sido pagos (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1998,p. 9).

Dessa forma, como deduz-se da observação das contas relativas aos exercícios de 1986 a

1994, o desempenho fiscal do estado de São Paulo sofreu uma grande deterioração durante todo

o período. Em dezembro de 1994, além de as dívidas contratual e mobiliária do estado

apresentarem um crescimento explosivo às condições contratuais vigentes, o estado havia

perdido sua capacidade de pagar sua dívida e possuía um estoque de obrigações em atraso de

grandes proporções, resultante dos déficits significativos por ele incorridos nos anos anteriores.

2.2 - O crescimento da dívida do setor público paulista"

Como já mencionado, ao longo do período em análise neste capítulo, o estoque da dívida

do setor público paulista cresceu consideravelmente (tabela 2.2)9, principalmente devido a

rolagens da dívida e à capitalização dos juros devidos não pagos a seu estoque. Foram

observadas constantes renegociações de dívidas cujos serviços vinham sendo honrados pelo

8 Em algumas das tabelas elaboradas, os dados de estoque da dívida serão apresentados a partir de anos
fosteriores a 1986, dada a dificuldade da obtenção de tais dados na aberturas utilizada nessas tabelas.

Como já explicitado, a variação do estoque da dívida do setor público paulista não corresponde ao valor
de sua NFTE pelas razões já mencionadas referentes à forma de contabilização do serviço da dívida. No
entanto, outras razões também explicam a diferença observada entre os valores da tabela 2.3 e os obtidos
no cálculo da NFTE. Em primeiro lugar, os resultados fiscais estão expressos em Reais a preços de
Dez/97, enquanto o estoque da dívida está expresso em dólares, pelos motivos gerencias já anteriormente
explicados. Mesmo que estivessem expressos na mesma moeda, a forma de atualização não implicaria-na
obtenção de valores idênticos, pois o valor da dívida é uma posição de estoque a preços de 31/12 do ano
em questão, que foi corrigido ao longo do ano de acordo com as condições de fmanciamento estipuladas'<
em cada contrato, enquanto que o valor da NFTE é calculado a partir de fluxos mensais, supondo-se que'o'
valor nominal do ano se encontra a preços médios do mesmo, e corrigido pela variação do IGP-DI. Além
disso, conforme metodologia já explicitada referente aos resultados fiscais, no que tange à administração
indireta do estado somente são considerados os recursos cuja fonte é o Tesouro paulista. Na tabela 2.3,
entretanto, são incluídas também as dívidas das empresas que não dependem de recursos do Tesouro do
Estado para saldar seus compromissos de endividamento e, portanto, seu universo é maior do que o
universo a que se referem os resultados fiscais.
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estado com deficiência, ou mesmo haviam cessado. Vários desses reescalonamentos resultaram,

na verdade, na postergação de seu ônus, com a ausência de uma solução definitiva para o

problema de seu crescimento explosivo.

A contratação de algumas novas operações de crédito também contribuiu em parte para

tal crescimento. Dentre elas, destacam-se duas operações de Antecipação de Receita

Orçamentária (ARO) realizadas em 1990, e que, entretanto, não foram pagas no prazo devido,

sendo incorporadas à dívida fundada do estado, e responsáveis por boa parte do grande

crescimento do estoque da dívida junto ao Banespa ocorrido no início da década.

TABELA 2.2
ESTOQUE DA DÍVIDA CONTRATUAL E MOBILIÁRIA DO ESTADO -1986/1994

Em US$ milhões - em 31/12

1994 40.065,1 13.532,8 51,0%
Valores convertidos pela taxa de venda de fmal de período do dólar americano.
Refere-se à dívida mobiliária e às dívidas contratuais das administrações direta, autárquica e fundacional,
e das empresas de cujo capital o estado participa, ou participou majoritariamente no período.
Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo

De um modo geral, em 31/12/94, o estoque da dívida contratual e mobiliária do setor

público paulista podia ser dividido em seis grandes blocos.

O primeiro grande bloco era o da dívida do setor público paulista junto a seus bancos

estaduais, que representava, à data, cerca de um terço do total do estoque da dívida contratual e

mobiliária do estado. Destes, 27,7% correspondiam à dívida junto ao Banespa e 6,6% à dívida

junto à NCNB, com condições contratuais que implicavam em financiamento à taxa de juros de
I

mercado. Em dezembro de 1994, a dívida junto ao Banespa estava sendo financiada a uma taxa

de cerca de 5,2% ao mês e a dívida junto à NCNB, de cerca de 4,5% ao mês (incluindo sp~~ad),
(tabela 2.3).

Outro grande bloco diz respeito à dívida mobiliária, a qual correspondia a 28,2% do

estoque das dívidas contratuais e mobiliária paulista, e também era financiada a taxa de juros de
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mercado. Se Somada às dívidas junto aos bancos estaduais, seu montante respondia por cerca de

dois terços do total da dívida contratual e mobiliária do setor público paulista.

TABELA 2.3
ESTOQUE DA DÍVIDA CONTRATUAL E MOBll.,1ÁRIA DO ESTADO

GRANDES BLOCOS - 31/12/94

Dívida renegociadas junto ao governo Libor + 0,8125% a.a.
federal 9,242% a.a. + TRJIGP -MlTJLP 9,9 8,4 24,6%

Libor semestral (média)
Dívida junto a bancos estrangeiros, 7% a.a. + Variação da Cesta de 2,2 1,8 5,4%
instituições multilaterais e Res. n.o 63 Moeda
Outras dívidas de Entidades Cerca de 3% a.m. 2,6 2,2 6,4%
independentes
Outras dívida de Entidades Cerca de 3% a.m. 0,5 0,4 1,2%

TOTAL 40,1 34,2 100,0%
Taxa de câmbio: US$l == R$O,846
Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo

As dívidas resultantes de renegociações junto ao governo federal representavam 24,6%

do total, enquanto que a somatória da dívida junto a bancos estrangeiros e instituições

multilaterais e das dívidas contratadas via Resolução n." 63 representavam 5,4%. Os restantes

7,6% correspondiam a outras dívidas contratuais internas de entidades da administração indireta

do estado.

No fim de 1994, cada um desses blocos tinha condições de financiamento bastante

diferentes e, por isso, não cresciam à mesma velocidade. Parte dessas dívidas, em dezembro de

1994, podia ser considerada "não-problemática", visto tratar-se de endividamento de longo

prazo, com condições de financiamento adequadas. Entretanto, outras equivalentes à maior parte

do total da dívida do estado representavam dívidas que cresciam de forma explosiva, dadas suas

condições contratuais, podendo ser caracterizadas como "problemáticas".

O estudo a ser realizado nas próximas subseções sobre a evolução da dívida do estado

será feito com base nessa composição da dívida. Cada um desses grupos de dívidas existentes ao

fim de 1994 será estudado separadamente.
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2.2.1 - A dívida junto a bancos estrangeiros, a instituições multilaterais e decorrentes de

empréstimos obtidos via Resolução n.o 63

Como visto no capítulo anterior, uma das características observadas ao longo da década

de oitenta foi a substituição de dívida externa do setor público paulista por dívida interna. No

início dos anos noventa, tal processo se intensificou, e ele explica o fato de a dívida junto a

credores externos, a organismos multilaterais e relativas a operações via Resolução n." 63

representarem, em 31/12/94, somente 5,4% da dívida do estado.

Como já mencionado, dada sua inadimplência durante esse anos, o setor público paulista

precisou recorrer várias vezes a empréstimos junto ao governo federal com vistas a honrar seus

compromissos de endividamento externo. Assim, a incapacidade de servir essa dívida de origem

externa acabou por gerar um endividamento interno do governo paulista junto ao governo

federal. Em 27/12/89, com a publicação da Lei Federal n." 7.976, foram estabelecidas as

condições para que a União procedesse ao refinanciamento das dívidas externas dos estados, do

Distrito Federal e dos municípios brasileiros, que já vinham sendo honradas por ela e que,

portanto, já se tratavam, do ponto de vista do estado, de dívidas de origem externa que haviam se

transformado em dívidas internas junto à UniãolO• Ou seja, foram refinanciadas as dívidas

estaduais junto ao governo federal que derivavam de dívidas externas contratadas pelo estado,

cujo serviço havia sido honrado pela União de 1983 a 1989. O prazo de refinanciamento

concedido foi de 20 anos, sendo que o pagamento de juros era mensal e o de amortização da

dívida semestral, com prazo de carência de 5 anos no pagamento do principal, ou seja, até

31/12/94 (isto é, o valor do principal somente começaria a ser pago no exercício de 1995), e as

taxas de juros eram equivalentes a Libor acrescida de um spread de 0,75%. Dessa forma, dado o

alongamento dos prazos referentes ao pagamento do serviço dessas dívidas, tal refinanciamento

resultou, na verdade, na concentração dos seus pagamentos a partir de 1995 (LACERDA, 1997,

p.4-5; WORLD BANK, 1995,p.7; BRASIL, 1989, p.1087-1088).

Com o acordo da dívida firmado pelo governo brasileiro junto a credores externos, outras

dívidas externas do estado foram reescalonadas, visto que os beneficios obtidos pela União no

acordo foram repassados a todo setor público brasileiro. Através de tais refinanciamentos, o

10 Eqüivale à renegociação do saldo devedor dos empréstimos-ponte concedidos ao amparo dos Avisos
MF-30 e sucedâneos, cujos recursos se destinavam ao refinanciamento total ou parcial da dívida externa
garantida pela União.
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Tesouro do Estado passou a ser devedor junto ao Tesouro Nacional dos bônus resultantes do

acordo.rentítulados de bônus BEA (Brazil Exchange Agreement) e de bônusMLP (de médio e

longo prazos). Os primeiros referem-se à primeira fase da negociação da dívida externa ocorrida

no início dos anos noventa, e dizem respeito ao refinanciamento dos encargos da dívida externa

vencidos e não pagos pelo estado entre 1989 e 1990. Os bônus MLP referem-se à fase final de

negociação, que culminou com a assinatura do acordo da dívida com os bancos credores no

início de 1994, e diz respeito ao refinanciamento do principal e dos encargos da dívida externa

do estado não pagos entre 1991 e abril de 1994. Cada tipo de bônus tinha suas condições

contratuais específicas. No geral, o prazo de vencimento era de 15 a 20 anos, com ou sem prazo

de carência (que variavam de 7 a 1Oanos), e taxas de juros equivalentes a Libor acrescida de um

spread de cerca deO,81% ao ano (SILVA, 1992, p. l-II).

2.2.2 - As dívidas refinanciadas pelo governo federal

. Durante o fim da década de oitenta e na década de noventa, observou-se uma constância

dos socorros financeiros da União aos estados, expressa na forma de refinanciamentos pelo

governo federal de dívidas estaduais. Em geral, tais mecanismos permitiram o alongamento do

perfil das dívidas dos estados e municípios, com manutenção dos encargos contratuais,

normalmente subsidiados, compatíveis com a capacidade de pagamento dos devedores

(LACERDA, 1997, p.5). Em troca, os estados consentiram na imposição de mecanismos federais

de controle mais rígidos sobre o serviço de suas dívidas (WORLD BANK, 1995, p. 4).

TABELA 2.4
ESTOQUE DAS DÍVIDAS RENEGOCIADAS
JUNTO AO GOVERNO FEDERAL - 31/12/94

Valores convertidos pela taxa de venda de deperíodo do dólar americano.
Refere-se à dívida contratual das administrações direta, autárquica e fundacional, e das "'••..•nrp.••••é!

cujo capital o estado participa, ou participou majoritariamente no período.
Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo
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Além dos refinanciamentos da dívida externa do setor público paulista mencionados na

subseção 2.2.1, a União refinanciou outras dívidas no período.

Em 1993, foi publicada a Lei Federal n." 8.727, de 5 de novembro, conhecida como a

"Lei de rolagem". Tal lei estabeleceu as diretrizes para a consolidação e o reescalonamento pelo

governo federal de dívidas das administrações direta e indireta dos estados, Distrito Federal e

municípios, junto a instituições financeiras federais. A partir de 1994, o conjunto destas dívidas

foi reescalonado segundo as condições desta Lei.

Os saldos devedores de todas as operações de crédito interno de responsabilidade das

administrações direta e indireta dos estados junto às instituições financeiras federais (com

algumas exceções, como as dívidas renegociadas com base na Lei n." 7.976, por exemplo) foram

refinanciados pelo governo federal por um prazo de 20 anos (de março de 1994 a março de

2014), prorrogável por mais 10 anos, sem carência, com pagamentos mensais de juros e

amortização. Era respeitado o limite máximo de comprometimento de 11% da receita líquida real

(o teto inicial era de 9%, subindo para 11% em 1/1/95), mantidos os encargos originais, de todas

as dívidas do estado junto à União e às entidades por ela controladas, para fins de serviço da

dívida. Logo, se a soma do serviço de todas as dívidas elegíveis excedesse 11% da receita líquida

real, o montante em excesso era automaticamente reescalonado até quando o serviço caísse

abaixo desse teto. A dívida restante depois desses 20 anos seria amortizada em outros 10 anos

(LACERDA, 1997, p.5 e WORLD BANK, 1995, p.8).

Os juros cobrados para essa dívida baseavam-se nas médias das taxas estabelecidas nos

contratos originais, resultando, no caso do estado de São Paulo, numa taxa real de juros de

aproximadamente 9,5% ao ano, abrangendo as dívidas junto ao Banco do Brasil (exceto Avisos

MP), ao BNDES, à CEF e parcela da dívida junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

e ao FGTS11 (GUARDIA, 1994a, p.1l-12).

Em 31/12/94, o estoque de dívidas refinanciadas junto à União totalizou cerca de um

quarto do total da dívida contratual e mobiliária do estado (tabela 2.3). Grande parte do restante

da dívida do estado (cerca de quase dois terços) consistiam em dívidas junto ao sistema

financeiro estadual e em títulos do estado, que não foram incluídos nas renegociações com o

governo federal, visto serem inelegíveis para tal. Comparando-se às condições disponíveis nos

11 Das dívidas existentes junto ao Banco do Brasil, à CEF e ao BNDES não foram incluídos na Lei de
Rolagem US$ 104 milhões junto ao BNDES, US$ 69 milhões junto à CEF e US$44 milhões junto ao
Banco do Brasil (GUARDIA, 1994c, p.4)
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mercado interno de crédito, as condições obtidas com os refinanciamentos entre 1989 e 1993

foram bastante favoráveis. Através deles, o ônus do serviço da dívida junto às instituições

financeiras federais acabou por ser adiado para o futuro.

2.2.3 - A dívida junto aos bancos estaduais paulistas

As dívidas junto aos bancos estaduais paulistas apresentaram um enorme crescimento no

período em estudo, principalmente no início dos anos noventa. Entre 31/12/90 e 31/12/94, tais

dívidas crescerem, em dólar, cerca de 305,8%, equivalente a um crescimento anual médio de

41 ,9% (tabela 2.5).

TABELA 2.5
EVOLUÇÃO DO ESTOQUE DAS DÍVIDAS

JUNTO AOS BANCOS ESTADUAIS -1990/1994

Nossa Caixa Nosso Banco
Banespa

570,0
2.815,5

730,0
3.365,0

950,0
4.826,3

1.069,0
5.845,0

2.648,8
11.088,0

Variação Anual (%) 21,0% 41,1% 19,7% 98,7%

Valores convertidos pela taxa de venda de final de período do dólar americano.
Refere-se à dívida contratual das administrações direta, autárquica e fundacional, e das empresas de
cujo capital o estado participa, ou participou majoritariamente no período.
Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo

Historicamente os governos estaduais têm recorrido aos bancos estaduais para financiar

seus gastos. Durante a maior parte da década de oitenta, os juros sobre tais dívidas eram

gerenciáveis, quando as taxas reais de juros eram baixas, ou até mesmo negativas. A partir de

1991, entretanto, o custo interno de carregamento cresceu, face às altas taxas de juros praticadas

no mercado, que se mantiveram em patamares muito elevados durante os anos seguintes. Como a ,
habilidade do estado em pagar o serviço da dívida estava se estreitando cada vez mais, o estado "

não honrava seus compromissos relativos ao serviço desta dívida, e os juros devidos não pag~s r•.' \

eram incorporados a seu principal. Como resultado, observou-se uma tendência explosiva do../~

crescimento do estoque dessa dívida (WORLD BANK, 1995, p.4; 6-7), que atingiu o montante

de US$ 13,7 bilhões em 31/12/94.
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2.2.3.1- A dívida junto ao Banespa

As dívidas existentes em meados da década de oitenta junto ao Banespa eram originárias

dos empréstimos contraídos pelas empresas estatais paulistas na década anterior, que tinham

como lastro moeda estrangeira e taxas de juros do mercado internacional (repasses com base na

Resolução n." 63 e empréstimos em moeda estrangeira) ou eram representadas por linhas

Finame, com taxas de juros reais entre 6% a 12% ao ano. Em 31/12/86, o valor dessas dívidas

das empresas estatais era de US$ 900 milhões, enquanto o Tesouro paulista nada devia ao banco

(DALL'ACQUA, 1997, p.38).

TABELA 2.6
EVOLUÇÃO DO ESTOQUE DA DÍVIDA JUNTO AO BANESPA - 1990/1994

Em US$ milhões - Posi ões em 31/12

1986 901,4 901,4

1990 1.341,4 843,2 630,9 2.815,5

1992 1.747,0 1.605,5 1473,8 4.826,3

Fonte: DALL' ACQUA, 1997, p.39

o vencimento das parcelas das linhas em moeda estrangeira e relativas ao Finame, em

conjunto com a inadimplência das empresas estatais, obrigou o banco a honrar tais

compromissos utilizando moeda nacional, a qual era captada no mercado interno, transferindo os,:
custos de inadimplência ao tomador, ou seja, ao governo paulista. Até meados da década de 80, o

Tesouro paulista cobria as despesas com encargos dessa dívida, sendo o principal rolado pelo

banco. Entretanto, a partir do final de 1986, o Tesouro passou a enfrentar crescentes dificuldades

para continuar pagando tais encargos financeiros.
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Na segunda metade dos anos oitenta, o setor público paulista passou a recorrer de forma

cada vez mais acentuada ao Banespa para financiar seus gastos, através da contratações de

operações ARO, e da rolagem dos encargos da dívida do Tesouro e de suas empresas junto ao

banco. Para rolar tais dívidas, o banco se viu obrigado a captar recursos de curto prazo. Quando

o banco não conseguia captar os recursos que permitissem equilibrar ativo e passivo, ele acabava

recorrendo ao redesconto do Banco Central (DALL'ACQUA, 1997, p.4-5).

O estoque das dívidas das estatais vencidas e vincendas junto ao banco passou por

processos de renegociação nos anos de 1987 a 1990. A partir de 1987, os recursos do Tesouro

destinados ao pagamento dos serviços das dívidas das estatais paulistas junto ao banco diminuiu,

levando essas entidades à inadimplência. O reescalonamento ocorreu, assim, com o objetivo de

regularizar tal inadimplência, com alongamento do prazo de vencimento das dívidas.

Em 1988 o Banco Central, via Resolução n." 1.469, regulamentou a rolagem das dívidas

estaduais junto a instituições financeiras, objetivando restringir o aumento das operações de

crédito do setor público com o sistema bancário, impondo o limite do valor das dívidas públicas

das estatais junto a instituições financeiras ao saldo existente em 31/12/87. O montante que

ultrapassasse esse valor deveria ser liquidado na renovação dos contratos de rolagem. Uma vez

que as estatais paulistas não possuíam recursos para liquidar o saldo excedente, o Tesouro

Paulista assumiu essa parcela da dívida junto ao Banespa em 1988 e em 1989. Desta forma, a

parcela da dívida não passível de renovação, ao invés de ser liquidada, foi simplesmente

assumida pelo Tesouro paulista para viabilizar a rolagem integral da dívida das estatais junto ao

banco (DALL'ACQUA, 1997, p.37-38). Portanto, o endividamento do Tesouro do Estado junto

ao Banespa iniciou-se com a assunção de dívidas das empresas estatais paulistas inadimplentes.

Em 1989, uma nova Resolução do Banco Central (n.? 1.718) limitou as operações de

empréstimos dos estados, agora a 80% dos saldos existentes em 31/12/89. Entretanto, a

Resolução não foi observada na rolagem das dívidas das estatais paulistas ocorrida em 1990

junto ao Banespa. A amortização de 20% do saldo da dívida a ser reescalonado foi uma condição

não atendida, passando o Tesouro Estadual a assumir essa parcela, a qual, em março de 199Ó,

representava US$ 495,3 milhões (DALL'ACQUA, 1997, p.38 e GUARDIA, 1994a, p.13). Desta

forma, tais assunções de dívidas permitiram às empresas manterem seus níveis de gastos de
\

custeio e de investimento às custas de renegociações dos contratos de crédito junto ao Banespa,

em vez de elas realizarem um ajuste de forma a possibilitar o pagamento dos seus empréstimos

(DALL'ACQUA e GUARDIA, 1995, p.138). Esse movimento explica o crescimento da
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participação do Tesouro do Estado no total do endividamento, ao contrário do que ocorreu com

as empresas (gráfico 2.2).

GRÁFICO 2.2
ESTOQUE DAS DÍVIDAS CONTRATUAL E MOBILIÁRIA DO ESTADO-

PARTICIPAÇÃO POR DEVEDOR - 1986; 1989/1994
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Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo

Tendo em vista as assunções de dívidas das empresas estatais pelo Tesouro do Estado,

uma característica que merece destaque é a composição da dívida do estado, no que diz respeito

à participação de cada devedor em seu total, que foi bastante alterada nesse período (gráfico 2.5).

A parcela da dívida relativa ao Tesouro e às entidades dependentes aumentou significativamente

quando comparada à das entidades não dependentes, sendo que as empresas mais importantes a

terem suas dívidas absorvidas foram a Fepasa, a Dersa e o Metrô. Com seus balanços "limpos",

elas puderam contratar novas dívidas, aumentando seus níveis de endividamento (LEVI, 1997,

p.9).

Além dessa assunção de dívida das empresas estatais, a contratação de operações ARO

em 1990, 'no valor de US$ 642 milhões, fez aumentar ainda mais a dívida do Tesouro do Estado

junto ao banco. Estas operações passaram a integrar a dívida fundada do estado por não terem

. sido liquidadas no seu prazo de vencimento (GUARDIA, 1994a, p.13)12. Dado o seu não

pagamento, o banco precisou continuar captando recursos junto ao mercado interno para

fmaneiar a rolagem.

12 As operações ARO correspondem a uma dívida flutuante, já que sua exigibilidade é inferior a doze
meses. Entretanto, dado que as operações de 1990 não foram liquidadas, foram incorporadas à dívida
fundada interna do estado.
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o governo paulista estava financeiramente incapaz de servir a dívida junto ao banco,

forçando-o a rolar integralmente os encargos. A incorporação de juros devidos e não pagos ao

principal promoveu um enorme crescimento da dívida, a qual saltou de US$ 2,8 bilhões, em

31/12/90, para cerca de US$ 3,4 bilhões em 31/12/91 (tabela 2.6). Tal inadimplência levou o

governo a iniciar um processo de renegociação junto ao Banco Central, que resultou, em

fevereiro de 1992, em uma nova renegociação dessa dívida. O Tesouro Estadual, como ocorrido

anteriormente, absorveu as dívidas das empresas estaduais junto ao banco. A dívida do Tesouro

(incluída aqui a dívida assumida das empresas) foi reescalonada, numa operação referendada

pelo Conselho Monetário Nacional (voto CMN 092/92). A diferença em comparação aos

esquemas anteriores deveu-se às condições que determinaram o serviço futuro da dívida.

A dívida do governo paulista junto ao Banespa foi reescalonada por um prazo de 12 anos,

a uma taxa de juros equivalente aos custos de financiamento do Banespa acrescidos de um

spread mensal de 0,73%. No entanto, o acordo estabeleceu que, nos três primeiros anos, seriam

pagos montantes fixos de serviço dessa dívida (US$ 91 milhões em 1992, US$ 181 milhões em

1993 e US$ 310 milhões em 1994). A diferença entre as parcelas estipuladas e o custo efetivo da

dívida, da forma como estabelecida em contrato que baseou a renegociação, seria capitalizada e

agregada ao montante principal da dívida, devendo ser paga dentro dos 9 anos restantes,

iniciando-se o pagamento em 1995 (DALL'ACQUA, 1997, p.48-49 e LEVI, 1997, p.9-10).

O estabelecimento de tais condições de pagamento poderia ter dois resultados distintos.

No caso em que as taxas de juros fossem suficientemente baixas a ponto de tomar o serviço

efetivo da dívida (definido pelo custo de financiamento do Banespa acrescentado ao spread

cobrado pelo banco, estimado em 6% ao ano) menor do que o serviço da dívida estipulado para

esses três anos (definido pelas parcelas fixas), os desembolsos do estado seriam mais do que

suficientes para cobrir os custos efetivos da dívida, e, sendo assim, o prazo para pagamento de

seu serviço poderia sofrer uma redução. Caso isso não fosse observado, a diferença seria

capitalizada e o serviço futuro dessa dívida cresceria.

O que se observou, entretanto, foi a insuficiência dos montantes fixados para cobrir os

custos efetivos da dívida estabelecidos no contrato. Como resultado, tal diferença foi capitalizada

e o estoque dessa dívida apresentou um comportamento explosivo, passando de um valor de US$

3,5 bilhões em 29/2/92, para US$ 9,4 bilhões, em 31/12/94. Entre março de 1992 e dezembro de

1994, o governo paulista pagou ao Banespa cerca de US$ 700 milhões. Os pagamentos em

dinheiro, entretanto, praticamente se restringiram a 1992. A partir de 1993, o estado passou a
36



pagar essa dívida com ações de empresas energéticas. Do total dos cerca de US$ 700 milhões

pagos, US$ 376 milhões corresponderam a ações da Cesp e da CPFL transferidas do Tesouro ao

Banespa (SÃO PAULO (Estado), 1998, p.4). Para viabilizar a rolagem da dívida, o banco teve

que aumentar sua captação de depósitos a prazo e CDI, com taxas superiores à média de mercado

(DALL'ACQUA, 1997, p.78).

Em 31/12/94, o estoque da dívida do setor público paulista junto ao Banespa somava

US$l1,1 bilhões, equivalendo a cerca de 28% do total da dívida contratual e mobiliária do

estado. Desse total, cerca de dois terços originavam-se de empréstimos contratados pelas

empresas estatais junto ao banco (US$7,8 bilhões), assumidos ou não posteriormente pelo

Tesouro do Estado, e um terço derivava dessas duas operações ARO efetuadas em 1990, e que se

transformaram em dívidas de longo prazo (DALL' ACQUA, 1997, p.39), alcançando o valor de

US$3,3 bilhões à data.

A partir de janeiro de 1995, tendo em vista os termos de pagamento definidos pelo Voto

CMN 092/92, o desembolso líquido mensal a ser realizado pelo Tesouro do Estado seria da

ordem de US$ 255 milhões (GUARDIA, 1994c, p.5). Os juros e encargos não pagos pelo estado

passariam a ser incorporados ao estoque e seriam financiados pelo banco à taxa de juros de

mercado. Dado o elevado patamar das taxas de juros no Brasil à época, isso implicava num

crescimento explosivo do estoque dessa dívida para os anos seguintes.

2.2.3.2 - A dívida junto à Nossa Caixa Nosso Banco

A dívida junto à NCNB tem sua origem na década de setenta, com as contratações de

empréstimos para infra-estrutura pelo DAEE (saneamento), pela Dersa e pelo DER (rodovias),

cujas condições contratuais previam originalmente um prazo de financiamento de 10 anos.

Durante a década de oitenta, como no caso da dívida junto ao Banespa, a inadimplência

das empresas estatais paulistas fez com que o banco efetuasse a rolagem de tais dívidas. Para

isso, ele buscou financiamento no mercado interno, obtendo-o à taxa de juros de mercado e com
I

prazos mais curtos. Assim, o estoque da dívida do estado junto ao banco cresceu com a

incorporação dos juros devidos não pagos pelas estatais.

A partir do início da: década de noventa, as taxas de juros internas se encontravam em

patamares muito elevados. Dado seu financiamento de curto prazo à taxa de juros de mercado, a
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dívida junto à NCNB cresceu de uma forma acelerada. Entre 31/1290 e 31/12/94, seu valor, em

dólares, aumentou mais de 350% (tabela 2.7).

Ao contrário da dívida do governo paulista junto ao Banespa, esta dívida não foi incluída

no Voto CMN 92/92. Suas condições de pagamento no final de 1994 haviam sido definidas no

final do ano anterior, quando o Banco Central aceitou seu reescalonamento. Em 1993, definiu-se

que seria efetuado um pagamento de 20% do valor do principal da dívida, acrescido dos

encargos contratuais, e que todo o saldo remanescente seria financiado à taxa de 10,5% acrescida

do custo de captação do banco, devendo ser totalmente liquidado em dezembro de 1994. De

acordo com a Resolução n." 1.775, caso essa liquidação não se concretizasse, seria caracterizado

"crime do colarinho branco".

O pagamento de 20% do valor do principal foi então realizado através de transferência de

ações da Cesp pelo Tesouro do Estado ao banco. No entanto, o saldo a ser liquidado em

dezembro de 1994 era muito alto (cerca de US$ 3,0 bilhões) e, sendo assim, sua liquidação era

financeiramente inviável ao estado. Desta forma, procedeu-se a uma nova renegociação que, em

31/12/94, data de vencimento do estoque integral dessa dívida, foi aprovada pelo Banco Central.

De acordo com o novo contrato realizado, estipulou-se seu pagamento em 240 parcelas mensais,

com alteração do spread para 1,8% ao mês, ou 23,4% ao ano (GUARDIA, 1994a, p.15 e SÃO

PAULO (Estado), 1998, p.4).

Mais uma vez, o ônus da dívida foi transferido para o futuro, adiando-se a tomada de

medidas que visassem a uma solução de longo prazo para tal dívida.

2.2.4 - Outras dívidas das entidades da administração indireta do estado

Esta dívidas são dívidas tanto de empresas que dependem do Tesouro para servir suas

dívidas, como das empresas independentes, junto a instituições federais (tais como o BNDES), a

bancos privados e ao mercado.

No caso das empresas não dependentes do Tesouro, o estoque registrado em 31/12/94

correspondia basicamente a: empréstimos de capital de giro ou referentes a linhas de

financiamento Finame; dívidas da Cesp relativas a debêntures, a Certificados a Termo de

Energia, e a dívidas junto a Eletrobrás e ao BNDES~ debêntures da Eletropaulo e da Sabesp; e

dívidas da Comgás.
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Quanto à dívida das empresas dependentes do Tesouro, estas diziam respeito a

empréstimos de capital de giro e referentes às linhas Finame, à dívida do Metrô junto ao BNDES

e a debêntures da Dersa.

As dívidas relativas a operações ARO contratadas ao longo das décadas de oitenta e de

noventa junto a bancos privados foram liquidadas dentro de seu prazo legal. Em dezembro de

1994, o estoque de dívidas resultantes de contratação de operações ARO junto aos bancos

privados era nulo. Tal fato pode ser compreendido ao levar-se em consideração a determinação

da Resolução n." 11 para que a liquidação de tais dívidas seja feita em até 30 dias antes do

encerramento do exercício no caso de tratar-se do último ano do mandato.

2.2.5 - A dívida mobiliária

A dívida mobiliária do estado de São Paulo é constituída por Letras Financeiras do

Tesouro Paulista (LFTP), que constituem o Fundo da Dívida Pública do Estado. Durante os anos

oitenta, a dívida mobiliária paulista cresceu para financiar gastos do Tesouro com investimento e

com custeio (DALL'ACQUA, 1997, p.82). Na década de noventa, seu crescimento deveu-se, de

um lado, ao custo elevado de seu carregamento e de colocação dos títulos associado às

constantes rolagens de praticamente todo seu montante e, de outro lado, à emissão de títulos para

pagamento de precatórios. Entre 31/12/90 e 31/12/94, essa dívida cresceu, em dólar, cerca de

280%, passando de um valor de US$ 3,0 bilhões em 31/12/90 para US$ 11,3 bilhões em

31/12/94, equivalendo a um crescimento anual médio de cerca de 40%.
As emissões de títulos estaduais e suas rolagens foram mecanismos utilizados que

permitiram adiar a busca de solução para os problemas relacionados a essa dívida. A política do

governo do estado era a de emitir e rolar dívida tanto quanto fosse permitido pela Constituição

de 1988. Legalmente, o governo do estado somente pode emitir títulos até o limite determinado

pela rolagem integral do estoque da dívida mobiliária e para pagamento de precatórios não

alimentares anteriores a 198913. No entanto, entre 1991 e 1993, foram realizadas emissões

13 Segundo o Artigo 5.° da Emenda Constitucional n.? 3, de 1993, "até 31 de dezembro de 1999, os
estados, o Distrito Federal e os municípios somente poderão emitir títulos da dívida pública no montante
necessário ao refinanciamento do principal devidamente atualizado de suas obrigações, representadas por
essa espécie de títulos, ressalvado o disposto no art. 33, parágrafo único, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias". Segundo o Artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
"ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos precatórios judiciais pendentes de pagamento
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equivalentes a US$ 1,3 bilhão para o pagamento de precatórios, sem que, entretanto, esses

recursos tenham sido utilizados para tal pagamento.

O vencimento desses títulos ocorre em um prazo de 5 a 10 anos e sua rolagem foi

rotineiramente efetuada no seu vencimento. Entretanto, no início da década de noventa, os

bancos estaduais começaram a ter dificuldades .em colocar os títulos estaduais no mercado,

quando a impossibilidade de comercialização dos títulos com vencimento de 5 anos fez com que

eles passassem a ser comercializados no overnight. Por fim, o mercado privado acabou por não

aceitar sua comercialização nem mesmo no overnight e os governos estaduais passaram a

temporariamente trocar esses títulos por Letras do Banco Central (LBC), as quais eram mais

aceitas (WORLD BANK, 1995, p.5-6). No caso do estado de São Paulo, a partir de 1993, a

colocação de LFTP's no mercado tomou-se muito dificil. Sendo assim, iniciou-se um processo

de troca de LFTP por LBC. No entanto, nem todos os títulos estaduais podiam sofrer essa troca.

TABELA 2.7
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA PAULISTA -1990/1994

Em US$ Milhões - t'OiSl'CO~!S

Dívida mobiliária
% sobre totai da dívida contratual e
mobiliária

2.966,4
16,4%

3.498,4
17,4%

4.660,8
20,2%

6.400,4 11.287,8
24,1% 28,2%

VaIores convertidos pela taxa de venda de final de período do dólar americano.
Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo

Os títulos estaduais se dividem em dois tipos. O primeiro integra o Sistema Especial de

Liquidação e Custódia (Selic), correspondente ao mercado de títulos públicos federais. O outro

integra a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (Cetip), correspondente ao

mercado de títulos privados, e é vinculado ao pagamento de precatórios. Enquanto os primeiros

podem ser trocados por LBC's, os segundos não podem. Até meados de 1994, cerca de 20% dos

na data da promulgação da Constituição, incluído o remanescente de juros e correção monetária, poderá
ser pago em moeda corrente, com atualização, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo
máximo de oito anos, a partir de 1.0de julho de 1989, por decisão editada pelo Poder Executivo até cento
e oitenta dias da promulgação da Constituição. Parágrafo único: poderão as entidades devedoras, para o
cumprimento do disposto neste artigo, emitir, em cada ano, no exato montante do dispêndio, títulos de
dívida pública não computáveis para efeito do limite global de endividamento." Segundo o Artigo 14 da
Resolução n.? 69, do Senado Federal, de 1995, tais títulos não são passíveis de refinanciamento .. A
Resolução n,? 11, de 31/1/94, determina o custo de rolagem do título, incluindo correção monetária e
juros, como fator de atualização do principal a ser coberto pela emissão de novos títulos, sendo que é o
Senado Federal quem determina o percentual de rolagem adequado às condições de cada solicitante.
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títulos "celicados" eram trocados por LBC, com a exigência pelo Banco Central de 100% de

garantias reais mais 100% de LFTP (DALL' ACQUA e GUARDIA, 1995,p.142).

Com a desativação da Divesp, a administração do Fundo da Dívida Pública do Estado

passou a ser realizada pela corretora do Banespa. Na condição de banco custodeante, o Banespa

era o responsável legal por sua liquidez e, dessa forma, responsável pela captação do volume de

recursos necessário para a rolagem do fundo. Caso o banco não conseguisse captar o montante

suficiente de recursos para a rolagem, ele se via obrigado a sacar de suas reservas para cobrir o

que faltasse (DALL' ACQUA e GUARDIA, 1995, p.141).

Visto que os títulos "selicados" tinham uma rolagem tranqüila, dada a possibilidade da

troca por LBC, as dificuldades que o Banespa encontrava na rolagem da dívida referiam-se aos

títulos "cetipados" (GUARDIA, 1994b, p.1-3). Estes eram financiados, em grande parte, pelo

lançamento de Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI) no mercado interbancário

(DALL' ACQUA, 1997, p. 84)

Uma vez que a emissão de títulos para financiamento de déficit corrente do estado estava

proibida, o problema associado ao crescimento da dívida mobiliária paulista advinha da rolagem

de seu estoque existente (GUARDIA, 1994a, p.5).

Em 31/12/94, o estoque dessa dívida era de US$ 11,3 bilhões, correspondendo a cerca de

28,2% do total da dívida contratual e mobiliária do estado, estando financiado à taxa de juros de

mercado, a qual se encontrava muito alta. Tendo em vista que quase toda essa dívida era rolada,

sob tais condições de financiamento, seu estoque crescia de maneira muito acelerada.

Como pode ser percebido pela tabela 2.3, em 31/12/94, a maior parte do estoque da

dívida do setor público paulista estava financiada à taxa de juros de mercado. De todas estas

dívidas descritas, as referentes aos bancos estaduais e a mobiliária eram as que mais causavam

problemas ao caixa do Tesouro do Estado. Responsáveis por cerca de dois terços de toda a dívida

contratual e mobiliária do estado, sob as condições contratuais originais e em um contexto de

altas taxas de juros de mercado, tais dívidas exigiriam montantes de recursos equivalentes a

elevadíssimas proporções da receita líquida do estado para cumprir com seus compromissos

financeiros. O pagamento de tais quantias, entretanto, tomaria a administração financeira do

estado nos próximos anos inviável. Sendo assim, o governo do estado necessitava alterar as

condições de financiamento às quais suas dívidas estavam sujeitas. A reestruturação da dívida do
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estado devia obrigatória e prioritariamente contemplar a redefinição das condições contratuais

das dívidas mobiliária paulista e junto ao sistema financeiro estadual.
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3 - O ajuste fiscal implementado pelo novo governo

"A atual administração estadual herdou condições fiscal e financeira bastante adversas,

resultante de anos de déficits fiscais elevados e um estoque de dívida mal estruturado e

excessivamente elevado. A dívida acumulada nos últimos anos deixou o estado frente a uma

série crise financeira, associada a crescentes necessidades de financiamento de dificil solução"

(GOVERNO FEDERAL, 1997a, p.l).

Como visto, no período que antecede o exercício de 1995, o governo do estado de São

Paulo vinha apresentando um péssimo desempenho fiscal, com registros de expressivos déficits

primários, bem como de um enorme aumento de suas necessidades de financiamento. Ao mesmo

tempo, a inadimplência das empresas estatais era muito alta. A maioria dessa empresas incorria

em prejuízos e somente conseguia manter seus níveis de gastos de custeio e de investimento às

custas de renegociações de seus contratos de crédito, sem procederam à realização de um ajuste

fiscal de forma a possibilitar o pagamento dos seus empréstimos.

No entanto, dado o esgotamento das alternativas de financiamento do governo do estado,

tais necessidades de financiamento não puderam ser totalmente cobertas através da contratação

de novos empréstimos. Sendo assim, boa parte das obrigações referentes ao serviço da dívida

deixou de ser honrada pelo setor público paulista, resultando no crescimento da dívida com a

incorporação dos juros devidos e não pagos a seu estoque.

Em 31/12/94, o estoque da dívida contratual e mobiliária do setor público paulista era de

US$ 40,1 bilhões, cerca de 2,4 vezes superior à sua receita líquida anual (fonte: Secretaria da

Fazenda do estado de São Paulo). Desse montante, cerca de dois terços estavam financiados sob

condições de prazo e de custo muito desfavoráveis ao governo, visto serem dívidas de curto

prazo, contratadas à taxa de juros de mercado, a qual se encontrava em patamares elevadíssimos.

À dívida gerada em períodos anteriores corresponde uma despesa corrente de juros que é

função direta da taxa média de juros incidente sobre a dívida e da dimensão do endividamento

público. A dimensão da dívida acumulada e as condições sob as quais ela estava negociada,

aliadas à impossibilidade de financiar pelas vias normais uma parcela expressiva do seu serviço,

tomavam remota a possibilidade de sucesso de um ajustamento baseado exclusivamente em

combinações de cortes de gastos não-financeiros e de elevação das receitas do setor público.

Como a maior parte da dívida estava financiada em condições de curto prazo e a taxas juros
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flutuantes, uma elevação destas poderia ser suficiente para neutralizar o efeito de um esforço de

ajustamento do orçamento primário.

Sendo assim, tendo em vista a magnitude e as condições sob as quais a dívida do setor

público paulista estava negociada, uma redução de seu estoque e/ou a obtenção de condições de

prazo e custo mais favoráveis eram, portanto, condições necessárias ao restabelecimento do

equilíbrio fiscal. A redução da taxa de crescimento da dívida era uma imposição decorrente do

esgotamento das fontes de financiamento, visto que, com a diminuição da oferta de crédito ao

setor público, aumenta automaticamente o superávit primário requerido para fazer face aos

encargos financeiros.
Tal tentativa de reestruturação do endividamento do governo do estado e de ajuste fiscal

visando à obtenção de condições mais favoráveis de financiamento e à geração de resultados

primários não foi observada durante o período de desequilíbrio nos anos anteriores a 1994. Ao

contrário, os reescalonamentos de dívidas nesse período significaram, na realidade, o adiamento

do ônus de seu serviço, de maneira a proporcionar uma "folga" financeira momentânea ao

Tesouro do Estado. O que foi feito, na verdade, foi empurrar o problema para o futuro,

postergando o ajuste necessário ao governo do estado para restabelecer sua capacidade de honrar

seus comprormssos.

No entanto, não há como o setor público adiar tal ajuste eternamente. Isso somente é

possível enquanto existe a possibilidade de obtenção de financiamento adicional. Porém, ao

ultrapassar certos limites, o crescimento contínuo da dívida e do seu serviço costuma provocar

uma retração das fontes de financiamento do setor público, resultando numa redução da parcela

do serviço da dívida que o governo consegue financiar com novos empréstimos. Além disso,

postergar medidas de ajustamento implica a persistência de déficits, o que gera aumento da

dívida pública e realimenta, via conta de juros, os déficits em períodos seguintes, tomando o

ajustamento requerido progressivamente maior. No final, o resultado deste processo pode ser

uma suspensão do pagamento da dívida (BATISTA Jr., 1989, p.71; 83).

A retração das fontes de financiamento, bem como a incapacidade de servir sua dívida e a

presença de estoque da dívida excessivamente elevado eram características que já podiam ser

observadas no início dos anos noventa. Ao fim de 1994, entretanto, elas tomaram enormes

proporções, agravadas ainda mais pela queda da inflação, que eliminou mais uma opção de

financiamento do governo paulista: a de financiamento inflacionário, alternativa à qual o

governo podia recorrer até então.
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Ao contrário dos anos anteriores, quando puderam ser observadas elevadíssimas taxas de

inflação, registrou-se, a partir do segundo semestre de 1994, uma queda da taxa de inflação,

resultante da execução do Plano Real, cuja estratégia de estabilização utilizava-se da taxa de

câmbio como âncora nominal e inseriu o Real como a nova moeda na economia, em substituição

ao Cruzeiro Real, a partir de julho de 1994. Ao longo do período seguinte ao início da

implementação do plano, as taxas de juros mantiveram-se em patamares muito elevados e a taxa

de inflação manteve-se baixa. Medida pelo IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, a taxa de

inflação foi de 14,8% em 1995, caindo para 9,3% em 1996 e para 7,5% em 1997.

Em épocas de inflação baixa, algumas pressões que em contextos de inflação elevada são

menos intensamente sentidas, passam a ser sentidas com maior intensidade. É bem verdade que a

estabilização, através de um aumento do consumo da sociedade (principalmente da população de

menor renda) e da eliminação/redução do efeito Tanzi, provoca um ganho de arrecadação.

Entretanto, existem pressões do lado da despesa que, em um contexto de estabilização,

apresentam-se muito mais fortes do que em contextos de inflação alta.

Quando a inflação é elevada, a ausência de um aumento de salários, por exemplo, resulta

em uma queda do salário real e, sendo assim, em queda real da despesa com pessoal, a qual

representa uma parcela muito significativa do total de despesas do estado, compondo seu

principal item. Por sua vez, as receitas tributárias, cuja participação no total da receita do estado

de São Paulo é altíssima, são indexadas e, desta forma, não sofrem uma queda real de valor na

mesma proporção.

Com a estabilização da economia, essas características se alteram. A baixa inflação faz

com que o alívio proporcionado às contas do Tesouro devido a uma ausência de aumentos de

salários nominais, e, dessa forma, devido à queda real do valor da despesa de pessoal, seja muito

inferior ao verificado com inflação elevada. Considerando que os gastos com despesa com

pessoal do estado compõe o principal item da despesa, a impossibilidade de recorrer a essa forma

de financiamento não é irrelevante.

Sendo assim, ao mesmo tempo que a estabilização que se seguiu ao Plano Real

possibilitou um acompanhamento da execução de um orçamento mais crível e condizente com a

realidade, gerando a possibilidade de um melhor controle do gasto público, bem como uma

recuperação da receita tributária, ela tomou mais nítidas a má situação financeira do estado de

São Paulo e a restrição orçamentária do governo. A tomada de medidas de efeito duradouro

visando a um ajuste fiscal, com o objetivo de gerar resultados primários positivos, e a uma
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reestruturação das condições de endividamento do estado tornou-se mais visivelmente necessária

e inadiável. Em vista de tal necessidade, em 1995 foram tomadas várias medidas, visando a esse

ajuste fiscal, bem como à necessária reestruturação da dívida do estado.

As características do programa de ajuste fiscal visando à geração de superávites

primários, implementado a partir de 1995, são o objeto de estudo deste capítulo, o qual abrangerá

os anos de 1995 a 1997, equivalentes aos três primeiros anos da gestão do governador Mário

Covas.

Este capítulo está estruturado em três seções. Na primeira, será feita uma avaliação dos

reflexos financeiros da situação de endividamento e do desempenho fiscal do estado para o ano

de 1995, caso não se procedesse ao ajuste necessário. Na segunda seção, será descrita a

estratégia de ajuste fiscal implementada pelo novo governo. Na terceira, serão expostos os

resultados obtidos no período entre o início do implementação do ajuste (1995) e o ano de 1997.

A consolidação e a reestruturação da dívida do setor público paulista será objeto de

estudo do quarto capítulo.

3.1 - Avaliação dos reflexos financeiros da situação de endividamento e do desempenho

fiscal do estado para o ano de 1995

No início de 1995, a deterioração da situação financeira paulista era nítida. Em 1°/1/95, o

Tesouro Estadual possuía somente R$30 milhões para pagar a despesa com a folha de pessoal do

estado em 5/1/1995, no valor de R$800 milhões. A ausência de uma consolidação dos valores do

estoque de obrigações em atraso não permitia ao novo governo conhecer o montante exato desse

passivo do estado, sabendo-se somente que seu valor era de grandes proporções e resultava dos

déficits significativos registrados nos anos anteriores. O atraso médio de pagamentos a

fornecedores era superior a 6 meses e mais de 2.300 obras estavam paralisadas com pagamentos

atrasados em até 5 anos (LEVI, 1997, p.6). Como resultado, no início de 1995, fornecedores de

serviços essenciais (como alimentação para prisioneiros, por exemplo) recusaram-se a manter

seus serviços (LEVI, 1997, p.6 e GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1998a, p.4).

Por causa do aumento de salários de algumas classes de servidores públicos civis, tais

como juizes, procuradores e policiais, concedido pelo governo anterior, mas que, entretanto,

passaria a vigorar somente a partir de 1995, a expectativa para 1995 era a de um aumento real
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significativo do principal item da despesa do estado - os gastos com pessoal (LEVI, 1997, p.14 e

SÃO PAULO (Estado), 1998,p.3).

O projeto de lei orçamentária enviado à Assembléia Legislativa do Estado previa uma

NFTE de cerca de R$ 3,8 bilhões para o exercício de 1995, a ser financiada através de operações

de crédito no valor de R$ 2,3 bilhões e de venda de ativos do estado equivalentes a cerca de R$

1,5 bilhão. No entanto, tais resultados tinham como pressuposto o reescalonamento das dívidas

junto aos bancos estaduais já a partir de janeiro de 1995. Caso tal reescalonamento não se

verificasse, a NFTE poderia alcançar R$7,0 bilhões. Assim, mesmo considerando-se as previsões

de receitas com operações de crédito e venda de ativos, ainda restariam R$ 3,2 bilhões sem

financiamento (GUARDIA, 1994a, p.3).

A dívida do estado encontrava-se em patamares muito elevados e sob condições de

financiamento que resultavam em elevados desembolsos de recursos para servi-la. Mantidas as

condições de financiamento das dividas negociadas no mandato imediatamente anterior, a

previsão da despesa com o serviço da divida fundada para 1995 era de cerca de R$ 7,1 bilhões,

correspondentes a aproximadamente 60% da previsão anual da receita corrente líquida do estado

(soma dos montantes de receita corrente do estado e de transferências correntes da União ao

estado, excluídas as transferências do estado aos municípios). A soma dessa despesa com a

despesa relativa à folha de pagamentos consumiria praticamente a totalidade das receitas

correntes do Tesouro (GUARDIA, 1994b, p.3)

Da estimativa de despesa com serviço da dívida fundada do estado em 1995, cerca de R$

1,7 bilhão referia-se ao serviço da dívida mobiliária, ou seja, ao seu resgate na data do

vencimento e ao pagamento de juros, e R$ 4,8 bilhões ao serviço da dívida junto aos bancos

estaduais paulistas (GUARDIA, 1994b, p.3). Em conjunto, a despesa com o serviço das dividas

mobiliária e junto aos bancos estaduais prevista para o exercício de 1995 equivalia a 91,6% do

total da despesa prevista com o serviço da dívida fundada do estado para tal exercício, sendo o

peso do serviço das dívidas junto aos bancos estaduais o mais significante no desequilíbrio do

fluxo financeiro do Tesouro do Estado. Logo, a maior fonte de crescimento do endividamento do

estado era a dívida em títulos e a divida junto aos bancos estaduais, as quais foram inelegíveis

para as renegociações anteriores realizadas com o governo federal. Às taxas de juros

prevalecentes, o estoque da dívida deveria dobrar a cada 3 anos (WORLD BANK, 1995, p.iii).

Sendo assim, a reestruturação da divida do estado devia obrigatória e prioritariamente

contemplar a redefinição das condições contratuais das dívidas mobiliária paulista e junto ao
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sistema financeiro estadual. Como mencionado em WORLD BANK (1995, p. 13), era necessária

a realização de um pacote de medidas capazes de parar o crescimento da dívida mobiliária e

junto aos bancos comerciais nos estados mais endividados, como era o caso de São Paulo,

reduzindo-se o serviço da dívida a um nível que os estados individualmente fossem capazes de

pagar. Era preciso que o estoque da dívida fosse refinanciado em prazo e condições mais

razoáveis, sob pena de tomar inviável sua administração financeira e inócuo todo o esforço que

seria realizado pelo governo paulista visando à recuperação de seus resultados fiscais.

Com tais dificuldades em vista, foi dado início a um severo programa de ajuste fiscal,

bem como de reestruturação da dívida, cujos objetivos principais passaram a ser a recomposição

do resultado primário do estado, visando à recuperação da capacidade do governo do estado de

pagar seus compromissos de endividamento através da utilização de suas receitas correntes, e a

reestruturação da dívida para obtenção de descontos em suas negociações e de mudanças em

suas condições de financiamento, de forma a tomar a administração do estado financeiramente

"viável".

3.2 - A estratégia de ajuste

A estratégia de ajuste do estado abrangia vários aspectos, tais como a geração de

superávites primários, o saneamento das empresas estatais, a redefinição do papel do estado e a

consolidação e renegociação da dívida visando à sua reestruturação sob condições de longo

prazo e a taxas de juros menores".

Tendo em vista a geração de superávites primários, a primeira medida tomada pelo novo

governo foi a de proceder a uma revisão completa do orçamento aprovado para 1995, logo no

início do exercício.

Do lado das despesas, foram realizados cortes e impostas restrições severas às despesas

passíveis de redução", ou seja, basicamente às despesas com custeio e com investimento e às

14 Este último aspecto será abordado no capítulo quarto.
15 Existem alguns desembolsos que não são passíveis de controle por parte do governo. Trata-se de
vinculações constitucionais ou definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do estado. Por serem
vinculadas e, portanto, não discricionárias, são consideradas despesas incomprimíveis, uma vez que o
Tesouro do Estado não pode reduzi-las. São as seguintes as frações vinculadas da receita do estado:
9,57% do total do ICMS às 3 Universidades; 1% da receita tributária para a Fapesp; e a receita
correspondente ao acréscimo de 1% na alíquota do ICMS sobre os produtos que pagam somente 17% de
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transferências de recursos do Tesouro do Estado às entidades da administração indireta do

governo paulista. As despesas com investimento passaram a limitar-se basicamente a

investimentos prioritários e de emergência sendo que, para ser realizado, cada investimento

necessitava de autorização das Secretarias de Estado da Fazenda e de Economia e Planejamento,

bem como do governador. As despesas de custeio, por sua vez, sofreram um corte de forma a

alcançar os níveis mínimos necessários para a administração. Parte dessa redução foi obtida

graças às renegociações de contratos de fornecimento do estado, as quais resultaram em um

desconto médio de 25%. Além disso, obtiveram-se descontos em negociações para pagamento de

parte dos valores em atraso, e a orientação para a retomada de obras públicas era a de se obter

um desconto de 25% no valor dos contratos (LEVI, 1997, p.13).

Visando à obtenção de uma ferramenta que possibilitasse um controle melhor e mais

gerencial dos gastos da administração estadual, foi implantado, em janeiro de 1996, o Sistema de

Administração Financeira para Estados e Municípios/São Paulo (Siafem/SP) em toda a

administração direta do estado, estendendo-se posteriormente às autarquias e fundações

paulistas. Este sistema unificava as execuções orçamentária, financeira e patrimonial do estado,

possibilitando a obtenção de informações on-line sobre os gastos de cada entidade ligada ao

sistema. Desta forma, ele facilitava a atividade de controle interno do estado (GOVERNO DO

ESTADO DE SÃO PAULO, 1996,p. 79).

O ajuste envolvia também a redução do tamanho do funcionalismo estadual, tendo sido

tomadas algumas medidas logo nos primeiros meses. Dentre elas, podem ser destacadas, em

1995, o cancelamento dos contratos com o Baneser, a proibição da admissão de pessoal nas

administrações indireta e fundacional e de pagamento de gratificação pela prestação de serviço

extraordinário, a extinção de 46.700 cargos e funções vagos e a vedação à acumulação de

proventos, vencimentos, salários ou remuneração e ao afastamento de servidores ocupantes de

cargos ou função de direção, chefia, supervisão e encarregadura e, em 1996, a implementação de

um Plano de Demissões Voluntárias (PDV) abrangendo toda a administração estadual.

Foi também iniciado um processo de negociação junto a cada órgão estadual, cujo

resultado foi o estabelecimento de algumas metas que objetivavam a redução de despesas, a

liquidação de dívidas e de pagamentos em atraso, com a regularização de tais compromissos,

bem como a redução do número de funcionários (LEVI, 1997, p.13). A reforma administrativa

ICMS (e que, portanto, passam a pagar 18%) à CDHU. Além disso, o Tesouro é obrigado a servir a dívida
dos órgãos do governo caso esses não sejam capazes de fazer.
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permitiria uma redução das transferências do Tesouro paulista às empresas, fundações e

autarquias do estado, objetivando tomá-las financeiramente auto-sustentáveis.

O governo paulista fez também acordos para parcelar os pagamentos de precatórios de

maior valor e retomou seus pagamentos com recursos do Tesouro, sem utilização de títulos. Até

1997, foram pagos os precatórios de 1992, 1993, 1994 e 1995 e iniciado o pagamento dos

precatórios do orçamento de 1996. Ao mesmo tempo, foram obtidos pareceres favoráveis

significativos no Judiciário em relação a precatórios que tinham valores exorbitantes, baseados

em avaliações inconsistentes. "Um exemplo foi a liminar que possibilitou a retirada da lista de

pagamentos de um precatório no valor de mais de R$ 1 bilhão, referente a desapropriação de área

da Serra do Mar, até julgamento final do recurso especial impetrado pela Procuradoria Geral do

Estado. Outra importante vitória foi a derrubada, no Supremo Tribunal Federal, dos critérios

usados pelo Tribunal de Justiça para o cálculo do pagamento de correção monetária de dívidas

judiciais de responsabilidade do Estado. Somente com essa decisão do Supremo, o Estado

deixará de desembolsar cerca R$ 6 bilhões" (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO,

1998a, p.9).

No que tange à receita do estado, efetuou-se um grande esforço de arrecadação

concentrado basicamente em duas frentes. Primeiramente, procedeu-se à alteração do estilo da

administração tributária estadual, no sentido de implementar ações específicas sobre alguns

setores da economia que apresentavam altos níveis de evasão tributária, bem como de

"operações-imagem", em que agentes do fisco subitamente inspecionavam alguns contribuintes,

cujos níveis de arrecadação de impostos encontravam-se abaixo do esperado. Uma segunda

frente foi a de modernização da administração tributária paulista, por meio de um programa

implantado a partir de 1995 e ainda em curso, com recursos do estado e do Banco Interamericano

de Desenvolvimento (BID), visando à modernização e à informatização da máquina de

arrecadação e à eliminação de processos burocráticos e redundantes, cujos resultados puderam

ser observados através de aumento da produtividade, com redução de prazos e do número de

erros cometidos quando do processamento dos documentos fiscais.

Relativamente ao papel do estado, o governo decidiu que caberia ao estado redefinir seu

papel como agente regulador, executando somente serviços públicos essenciais, reorientando sua

atuação para as áreas de educação, saúde e segurança pública. Para isso, foi criado, em 5/6/96, o

Programa Estadual de Desestatízação (PED), que deveria atingir tal objetivo através da alienação

de ativos e da concessão de serviços públicos (setores: rodovias, transportes metropolitanos,
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recursos hídricos) à iniciativa privada, o que deveria permitir a retomada de investimentos e uma

maior eficiência dos serviços prestados. Além da redefinição do papel do estado, o PED

objetivava também reduzir a dívida do setor público paulista. Tal redução seria obtida pela

destinação de boa parte dos recursos obtidos com a privatização para o abatimento de dívidas".

3.3 - Resultados obtidos

Ao longo do período 1995-1997, verificou-se uma recuperação dos resultados fiscais

obtidos pelo setor público paulista. Tal recuperação pode ser explicada, por um lado, pelo

comportamento da despesa do estado, pelo outro, pelos resultados obtidos com o esforço de

arrecadação sobre as receitas estaduais.

Os cortes de despesas e as restrições impostas sobre as despesas com custeio e com

investimento e sobre as transferências do Tesouro Estadual à administração indireta surtiram

efeito já em 1995 (tabela 3.1). Nesse ano, a queda verificada no total de despesas com custeio,

em relação a 1994, foi de 30%, enquanto que a redução das despesas com investimentos foi de

80%, e das transferências às empresas, fundações e autarquias do estado de 26%. Tal restrição de

gastos foi mantida também ao longo dos dois anos posteriores.

No entanto, o total de despesas do estado obteve uma queda de somente 1% em 1995,

enquanto que, em 1996, esse valor voltou a crescer a uma taxa de 5% e, em 1997, de 2%. Tal

fato pode ser explicado pelo aumento registrado em outras categorias de despesas, tais como os

gastos com pessoaL
Observando os dados constantes da tabela 3.1, verifica-se que as despesas que

apresentaram maior crescimento no período foram as com pessoal, com sentenças judiciais e

com transferências constitucionais a municípios. Todas elas têm a característica de serem

incomprimíveis, no sentido de que o governo não possui liberdade para reduzi-las17.

Em 1995, os gastos com pessoal apresentaram um elevado crescimento em termos reais

(30%) por causa do aumento de salários já mencionado na seção 3.1. Os aumentos concedidos no

16 Maiores detalhes sobre a forma através da qual parte dos recursos obtidos via PED destinar-se-ão ao
abatimento de dívidas serão discutidos no capítulo quarto.
17 Em relação aos gastos com pessoal, medidas tais como programas de demissão voluntária podem tentar
reduzir o peso da folha de pagamento no total de despesa dos estado. Entretanto, no curto prazo, a folha
de pagamentos apresenta-se como um gasto rígido.
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período de 1995 a 1997 foram poucos e restringiram-se às áreas de educação, saúde e segurança

pública (LEVI, 1997, p.14 e SÃO PAULO (Estado), 1998, p.3).

TABELA 3.1
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO -1995/1997

em R$ milhões a re os de Dez/97 (I)

1995 1996 1997

Valor 95/94 Valor 96/94 96J95 valor 97/94 97/96 !~_.
23%1Receita Corrente 26.013 28.070 32% 8%~ 29.199, 37% 4%

Receita Tributária 24.347 21%; 26.129 29% 7%: 26.221: 30% 0%

Outras Receitas Correntes 1.726 62%; 1.940: 82% 12%; 2.978\ 180% 54%
..~

Receita de Capital .3.219, (16%)1 ·:3.385 (12%) 5%1. 3.1.82' (17%) (6%)

Alienação de Bens ... 12 (98%): O{100%) (100%):: 564, (56%)
..3.1'98. 26%1

,
Operações de Crédito 3.385 34% 6%: ~2.(118 3% (23%)

;,. '1.996
I

Transferências da União 13%.[, 2.427· 37% 22%! . 2.173 23% (10%)
k" I

Transferências Correntes I ,1.986 12%i 2.424 37% 22%;' 2.173: 23% (10%)
I. ." I

Transferências de Capital ,JO' 900%1 3' 200% (70%) 0(100%) (100%)

[TOTAL DA REêE'rrÁ 31.289 17% 33.882 26% 8% 34.553 29% 2%,

Despesas da Administração Direta 19.153 2%! 20.373 9% 6% 21.038 12% 3%
Pessoal 11.231 30%j 12.001 39% 7%' 12.278 42% 2%

Custeio 2.914: (30%); 2.981 (29%) 2%· 2.851' (32%) (4%)
I.

125
,

Sentenças Judiciais e Outras 667 135%: 155% 9%: LI00 287% 52%
· Precatórios Alimentares 405' 148%1 456 180% 13% 671 312% 47%

· Precatórios Não Alimentares 163 220%1 173 239% 6%' .~ 376, 637% 117%
I

· Outras(Despesas exercícios 98' 38%1 96 35% (2%): 53 (25%) (45%)
anteriores e demais) I .' I !.',

i

Serviço da Dívida ' ;;.999 3%1·~ 4.107 5% 3%: 3:9$1 2% (3%)1..

· Juros e Encargos ~.. 432, (37%)i:' 664· (3%) 54%'· . 145 9% 12%,
· Amortização 3566' 1 3.443· 7% (3%)!, 3.236 1% (6%)nss:

Investimentos
I

559, 63%' 827i' 342 (80%): (67%) (51%) 48%
.., I I

Transferências a Autarquias, 6.~66 (26%) i ~'.6.278: (27%) (1%)1 .6.124 (29%) (2%)
Fundações e Empresas .' I ~

Transferências Correntes 4.178, (11%)1 ·4.521 (4%) 8%: .4.370 (7%) (3%)
I

(45%); (20%)~Transferências de Capital F:' . 2.188 1.757 (56%) 1.155' (56%) 0%
Transferências a Municípios 6.699 26%! 7.233 36% 8%' 7.310 37% 1%

[TOTAL DÀ'DESPESA ••.. 32.217 (1%) 33.884 4% ,5% 34.471 5% ..... ::~~;
!RESULTADOORÇ~ENTÁlUO . (929) (2) 82 ,.':~:' ':-':<',.;: ",'"

i
% dototid da receita (~~()%) . ;.~[~~::t1 O~O% 0,2%

(I) Índice de preços: IGP-DIIFGV
Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo
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Caso não houvesse havido contenção das despesas passíveis de cortes, o total de despesas

do estado nesses anos teria crescido muito mais, de tal forma que esse pequeno crescimento

observado pode ser considerado como um bom resultado. Resta salientar que o ônus do ajuste

recaiu sobre o poder executivo, e que resultados mais significativos poderiam haver sido

alcançados, caso os demais poderes houvessem acompanhado o poder executivo nesse ajuste. O

total de despesas dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público em 1997 era 17,3%

superior ao registrado em 1994 (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1998a, p. 7 e

SÃO PAULO (Estado), 1998,p.2).

No que diz respeito às receitas do estado, seu crescimento observado no período foi

elevado, sendo responsável por boa parte dos bons resultados obtidos.

A receita total do estado, em especial a receita tributária, registrou um grande

crescimento no período, principalmente em 1995, que foi acompanhado simultaneamente por

uma redução na alíquota média de ICMSI8, principal imposto estadual, responsável por mais de

90% de toda a arrecadação tributária do estado. Só em 1995, seu crescimento real foi de 21%.

Comparativamente ao ano de 1994, o total de receitas do estado foi, em termos reais, 29%

superior em 1997, e o total de receitas tributárias, 30%19.Somente em 1995 a receita tributária,

que é responsável por cerca de 77% do total de receitas do estado, cresceu 21%. Boa parte desse

resultado pode ser atribuída às novas políticas de combate à sonegação e às medidas e aos

projetos de modernização da área responsável pela arrecadação dos impostos estaduais, onde

ocorreram grandes investimentos na informatização e na agilização e eliminação de processos

burocráticos.

18 Alguns produtos, tais como café, açúcar, derivados de cimento destinados à construção civil, etc.,
obtiveram redução nas alíquotas de ICMS no período, enquanto outros obtiveram isenção de seu
pagamento, ou tiveram tais isenções prorrogadas, tais como remédios para controle de Aids e veículos e
aparelhos utilizados por deficientes fisicos (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1998, p.13).
19 Tal fato ocorreu a despeito do fraco desempenho da arrecadação do ICMS em 1997. A queda real na
arrecadação do ICMS no ano foi de 0,8% em termos reais em relação a 1996. Tal queda pode ser
explicada principalmente por três fatores. A Lei Complementar n.? 87/96, que isentou as exportações de
produtos primários e semi-elaborados do recolhimento do ICMS e desonerou as aquisições de bens de
capital da incidência deste imposto, resultou numa perda de arrecadação de R$ 1,4 bilhão (R$ 1,0 bilhão
quota-parte do estado). A política de juros elevados adotada pelo governo federal em resposta à crise
asiática provocou um aumento da inadimplência dos contribuintes paulistas (de outubro a dezembro 'de
97, a redução do Índice de adimplência foi de 6,4 pontos percentuais. Desconsiderando-se os setores de
energia e de comunicações, cuja inadimplência é zero, o índice de adimplência teve uma redução de
8,1%). Também o desaquecimento da economia, ocorrido desde maio, e a queda do nível de atividades a
partir de outubro afetou mais intensamente o Estado de São Paulo em função das características de sua
economia (SÃO PAULO (Estado), 1998, p.2-3).
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Devido ao comportamento descrito das receitas e dos gastos do governo do estado, o

equilíbrio nas contas paulistas foi recuperado, com a recomposição do resultado primário, bem

como a eliminação dos déficits orçamentários.

TABELA 3.2
RESULTADO PRIMÁRIO E NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO

DO TESOURO DO ESTADO - 1995/1997
em R$ milhões a re os de Detl97 (I)

Receita Corrente do Estado 26.073 28.070 29.199
+ Transferências Correntes da União 1.996 2.427 2.173

( - ) Transferências a Municípios 6.699 7.233 7.310
= Receita Corrente Líquida 21.370 23.264 24.062

(-) Despesas da Adm. Direta(2) 15.154 16.266 17.056
( - ) Despesas da Adm. Indireta(2) 5.478 . 5.619 5.599
f:\;i€~~:iJtT?\PQ·.P~Q\·:C>':::".·'.··: .,·;r~'!;:;·:·i:;'>:·~:i,·:·:>,:,:,<~::;,·:;,;;j·!38:3·;_;·'~·;:r.4::3.7?'~:'~>.····,:;1.~49,71
( - ) Serviço da Dívida 4.886 4.766 4.507

. Administração Direta 3.999 4.107 3.981
Contratual 817 705 1.427
Mobiliária 3.182 3.403 2.555

. Administração Indireta 888 659 525
Autarquias e Fundações 137 210

+ Alienação de Bens
+ Operações de Crédito

.Mobiliária

.Contratual

22 O 564
3.198 3.385 2.618
3.158 3.275 2.533

40 110 85
~=r;;;c:;;;:;:;:o-.~~~

de preços: IGP-DI/FGV
(2) Despesas Não Financeiras (exceto Juros e Encargos e Amortização da Dívida).
Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo

A tendência de deterioração do resultado primário foi invertida (tabela 3.2). O déficit

primário, que em 1994 alcançara R$ 4,4 bilhões a preços de dezembro de 1997, e que, à exceção

dos anos de 1991 e de 1994, crescera em todos os anos do período de 1987 a 1994, foit>
eliminado. Em 1995, registrou-se um superávit primário de R$738 milhões, o qual atingiu R$

1,38 bilhão em 1996 e R$ 1,41 bilhão em 1997, indicando a recuperação da capacidade de

pagamento da dívida do estado.
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A geração de superávites primários positivos significa que parte do serviço da dívida, ou

mesmo a sua totalidade, dependendo dos valores envolvidos, pode ser financiada pelas receitas

correntes do estado, ou seja, por receitas próprias do estado, tomando desnecessária a obtenção

de financiamento para poder honrar a parte do serviço que será coberta pelo resultado primário.

GRÁFICO 3.1
RESULTADO PRIMÁRIO E NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO

DO TESOURO DO ESTADO - 1994/1997

2.()()() -.--.------------------------------------------------------------------------------------------------
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Forte: Secretaria da Fazenla do estado de São Paào

Por sua vez, a NFTE que, em 1994, era de R$ 9,7 bilhões, sofreu uma redução de 57,1%

em 1995, quando alcançou o montante de R$ 4,1 bilhões. Nos anos seguintes, sua tendência de

queda foi mantida, apesar de a redução observada haver sido menor do que a ocorrida em 1995,

totalizando R$ 3,3 bilhões em 1996 (queda de 18,3%) e R$ 3,1 bilhões em 1997 (queda de

8,5%)20. Desta forma, a necessidade do governo paulista de recorrer a endividamento ou a

receitas com alienação de bens para obter um resultado orçamentário equilibrado foi sendo

continuamente reduzida.

Uma vez que o resultado primário passou a ser positivo, pode-se verificar, pela tabela 3.2,

que o problema associado à grande necessidade de financiamento do Tesouro advinha, na

verdade, do enorme serviço da dívida. Dessa forma, a recuperação isolada da capacidade de

pagamento da dívida por si só não era bastante. Era também necessário reestruturar as condições

20 Cabe lembrar, como já citado no capítulo anterior, que o serviço da dívida é aqui registrado pelo
critério de caixa Parte dos juros devidos contratualmente nesse período não foram pagos. Logo, a
necessidade de fmanciamento está subestimada.
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de financiamento da dívida do setor público paulista, visando à redução do serviço da dívida e,

consequentemente, da necessidade de financiamento do estado e, portanto, do déficit público.

TABELA 3.3
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS* - 1994/1997

Ministério Público
Poder Legislativo
Poder Judiciário

* Critério: Número de funcionários ativos que oneram a folha de pagamentos do Estado (recursos do
Tesouro)

Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo

Ao contrário dos anos anteriores, foi possível ao setor público paulista financiar quase

toda a sua NFTE através da obtenção de receitas de capital, de forma a eliminar o déficit

orçamentário. Em 1995, 77,1% da NFTE foi coberta através da operações de crédito, resultando

em uma redução do déficit orçamentário, o qual, em termos reais, foi bem inferior aos ocorridos

nos anos anteriores. Após alcançar o valor de R$ 5,8 bilhões em 1994 (21,7% da receita), o

déficit orçamentário foi reduzido para R$ 929 milhões (3,0% da receita total) em 1995. Em

1996, praticamente a totalidade da NFTE (99,9%) foi coberta através de novos financiamentos,

resultando em um déficit orçamentário de R$ 2 milhões (0,0% da receita), enquanto que, em

1997, esse resultado tomou-se positivo, sendo registrado um pequeno superávit no valor de 0,2%

do total de receitas, ou R$ 82 milhões a preços de DezJ97. Nesse ano, entretanto, esse resultado

ocorreu devido ao aumento da participação de receitas com alienação de ativos, visto que a

contratação de novos empréstimos foi suficiente para cobrir cerca de 84,5% da NFTE. Sendo

assim, conclui-se que o aumento do estoque de atrasados deixou de ser utilizado como forma de

financiamento pelo setor público paulista nesse período.

Um bom indicador do esforço de ajuste do governo é a redução de pessoal no estado. O

número de funcionários ativos na administração estadual passou de 920.830 em dezembro de
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1994 para 796.829 em dezembro de 1997, totalizando uma redução de 124.001 funcionários,

equivalentes a 13,5% do número de funcionários ativos em dezembro de 1994 (tabela 3.3). Boa

parte dessa redução pode ser atribuída às medidas citadas na seção anterior para redução de

pessoal. Enquanto a queda observada no número de funcionários ativos dos poderes legislativo,

judiciário e do Ministério Público foi de 6,5%, no poder executivo ela chegou a 13,9%. Deste

último, as empresas foram as que concentraram a maior redução: 33,3%, evidenciando o ajuste

nelas realizado.

GRÁFICO 3.2
ÍNDICES DE RENTABILIDADE DAS EMPRESAS ESTATAIS PAULISTAS -1994/1997

4,00

2,50

1,00
"$.

(0,50)
~
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(3,50)

(5,00)

G 1994 .1997 (inclui as empresas privatizadas) 81997 (exclui as empresas privatizadas)

* lucro líquido/patrimônio líquido (mede retorno do investimento aos acionistas)
** lucro líquido/receita operacional líquida
Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo

Quanto ao saneamento financeiro das empresas estatais, estas passaram, na sua maioria, a

serem lucrativas e a investirem com recursos próprios, apresentando melhores índices de

rentabilidade e produtividade (gráficos 3.2 e 3.3). Tal fato influenciou a significativa apreciação

nos valores das ações das estatais paulistas, mesmo depois da crise dos mercados financeiros

internacionais (gráfico 3.4).

Tais resultados fiscais obtidos indicam os bons resultados do grande ajuste feito pelo

governo do estado nesses três anos. Entretanto, apesar de muito grande, tal ajuste pode ainda ser

visto como insuficiente, uma vez que, ao se considerarem as obrigações devidas do serviço da

dívida, ou seja, os juros que deveriam ter sido pagos de acordo com as condições contratuâis

(especialmente o Voto CMN 092/92, referente à dívida junto ao Banespa), em vez de se

considerarem os pagamentos efetivamente ocorridos, a capacidade de pagamento da dívida

estaria esgotada, visto serem tais obrigações muito superiores ao superávit primário registrado.
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Sendo assim, a reestruturação das condições sob as quais a dívida do setor público estava

financiada era uma condição indispensável.

GRÁFICO 3.3
PRODUTIVIDADE NAS EMPRESAS ESTATAIS PAULISTAS -1994/1997

330
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Produtividade (receita operacional por empregado)

• 1997 (inclui as empresas privatizadas)
1il1997 (exclui as empresas privatizadas)

Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo
índice: IGP-DIIFGV

GRÁFICO 3.4
VALOR DE MERCADO DAS PRINCIPAIS EMPRESAS ESTATAIS -1994/1997

Em R$ bilhões a preços de Dez/97*
7,84

Comgás Banespa Eletropaulo Cesp
• Dez/94 51Dez/97

Sabesp

*Índice: IGP-DIIFGV
Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo
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4 - Consolidação e reestruturação da dívida

Conforme mencionado no capítulo anterior, em 31/12/94, o estoque da dívida contratual e

mobiliária do setor público paulista somava US$ 40,1 bilhões. Nessa data, o estoque da dívida

em termos da receita líquida do estado era muito expressivo, equivalendo a cerca de 2,4 vezes a

receita líquida anual do estado. Desse montante, cerca de dois terços estavam financiados sob

condições muito desfavoráveis ao setor público paulista, visto serem dívidas contratadas à taxa

de juros de mercado, a qual se encontrava em patamares muito altos. A ausência de resultados

primários, aliada às condições de prazo e de custo da dívida, bem como a seu estoque elevado,

fazia com que a razão dívida/receita líquida do estado crescesse aceleradamente.

GRÁFICO 4.1
RELAÇÃO ENTRE O ESTOQUE DA DÍVIDA E A RECEITA LÍQUIDA DO ESTADO

SOB AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ORIGINAIS -1994/1997
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3,27

3,0

2,5

2,0
1994 1995 1996 1997

Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Pauo

A razão entre a dívida e a receita fiscal de um governo é função direta da dívida

acumulada em períodos anteriores e do diferencial entre a taxa de juros e a taxa de crescimento

do produto", e função inversa de seu superávit primário (BATISTA Jr., 1989, p.76). Portanto,

essa relação pode ser reduzida via diminuição do estoque de dívida, via redução do diferencial

entre a taxa de juros e a taxa de crescimento do produto, ou via a geração de superávites

primários.

Uma redução do estoque da dívida, além de contribuir para a queda dessa razão,

contribuiria também para diminuir o superávit primário requerido para estabilizá-la ou reduzi-la,

uma vez que tomaria a necessidade de financiamento do setor público menor, visto que a

21 A receita fiscal é função direta do produto
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despesa de juros, que pode ser expressa como função do estoque de sua dívida no período

anterior, seria diminuída.

Quando não existem meios para a obtenção de uma redução da dívida existente ou da

taxa de juros, e tampouco para acelerar o crescimento da economia, a possibilidade de conter o

crescimento da dívida e do seu serviço passa a depender exclusivamente do aumento do

superávit primário. Sendo assim, para estabilizar a dívida como proporção da receita, o governo

precisa fixar metas para tal resultado, as quais serão tanto maiores quanto maior for a taxa média

de juros paga pelo governo e, portanto, quanto maior for a necessidade de receitas de capital à

qual o estado necessita recorrer para honrar os compromissos referentes ao serviço da dívida.

Como visto, as condições de financiamento da dívida do setor público paulista aliadas à

dimensão da dívida acumulada e à impossibilidade de o governo financiar, pelas vias normais,

uma parcela expressiva do seu serviço, tomavam remota a possibilidade de sucesso de um

ajustamento baseado exclusivamente em combinações de cortes de gastos não-financeiros e de

elevação das receitas do setor público, visando à recuperação do resultado primário. Dado que a

maior parte da dívida estava financiada em condições de curto prazo e a taxas de juros flutuantes,

uma elevação destas poderia neutralizar o efeito de um esforço de ajustamento do orçamento

primário. Logo, para o restabelecimento do equilíbrio fiscal, era necessário não só o

estabelecimento de metas para o resultado primário, mas também uma redução do estoque da

dívida e/ou a obtenção de condições de prazo e custo mais favoráveis (taxas menores de juros e

prazos mais longos), para a diminuição do diferencial entre a taxa de juros e a taxa de

crescimento do produto.

Conforme anteriormente mencionado, o projeto de lei orçamentária para 1995 previa uma

NFTE de R$ 3,8 bilhões, a ser coberta com R$ 2,3 bilhões de operações de crédito e cerca de R$

1,5 bilhão de venda de ativos, pressupondo o reescalonamento da dívida do estado junto ao

Banespa e à NCNB já a partir de janeiro de 1995. Sem tal restruturação de dívidas, a previsão da

NFTE elevava-se para R$ 7,0 bilhões, e, portanto, R$ 3,15 bilhões de despesas estariam sem

cobertura.

A previsão da despesa com o serviço da dívida fundada para 1995 era de cerca de R$ 7,1

bilhões, correspondentes a aproximadamente 60% da previsão anual da receita corrente líquida
\

do estado. A soma dessa despesa com a despesa relativa à folha de pagamentos consumiria

praticamente a totalidade das receitas correntes do Tesouro (GUARDIA, 1994b, p.3). Tai~
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valores indicavam claramente que a ausência de uma reestruturação das condições de

financiamento da dívida inviabilizaria financeiramente o Tesouro Estadual já em 1995.

Em 31/12/94, os estoques e as condições de financiamento dos diferentes blocos de

dívidas (explicitados no segundo capítulo) eram bastante diferentes.

TABELA 4.1
ESTOQUE DA DÍVIDA CONTRATUAL E MOBILIÁRIA DO ESTADO

GRANDES BLOCOS - 31/12/94
Em R$ bilhões

Outras dívidas de Entidades independentes 2,2 6,4%

Refere-se à dívida contratual das administrações direta, autárquica e
fundacional, e das empresas de cujo capital o estado participa, ou participou
majoritariamente no período.
Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo

Uma parte da dívida podia ser considerada "não-problemática", visto tratar-se de

endividamento de longo prazo, com condições de financiamento adequadas. Essa parte era

representada pelas dívidas anteriormente renegociadas junto ao governo federal e pela dívida

junto a bancos estrangeiros e instituições multilaterais. As dívidas contratuais junto à União

equivaliam, em 31/12/94, a pouco menos de um quarto do total da dívida contratual e mobiliária

do estado. Eram dívidas de longo prazo, cujas condições de financiamento obtidas nas

negociações foram bastantes favoráveis e, dessa forma, não representavam maiores dificuldades

ao Tesouro do Estado. As dívidas junto a credores externos e instituições multilaterais

acelerado.

representavam somente cerca de 5% e também não representavam ameaça de crescimento,
As outras dívidas de entidades da administração indireta também eram tidas como "não-

problemática". Avaliou-se que, uma vez ajustadas, tais empresas seriam capazes de gerar os

recursos suficientes para servir tal dívida. Além disso, aquelas empresas a serem privatizadas
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terão seus problemas de endividamento resolvidos pelos esquemas de privatização, e boa parte

de suas dívidas internas de curto prazo foram substituídas por dívidas de médio e longo prazos

em condições mais favoráveis, de forma a evitar seu crescimento explosivo (LEVI, 1997, p.21).

Entretanto, uma outra parte muito significativa do total do endividamento do setor

público paulista (cerca de quase dois terços) era representada por dívidas financiadas à taxa de

juros de mercado, que cresciam de forma bastante acelerada, caracterizadas como

"problemáticas". Essas dívidas eram as dívidas mobiliária e junto aos bancos estaduais. A

existência dessa dívida elevada e de curto prazo tomava o orçamento extremamente vulnerável a

aumentos nas taxas de juros.

Em 1994, estimava-se que da despesa com serviço da dívida fundada do estado em 1995,

cerca de 24% referir-se-iam ao serviço da dívida mobiliária, ou seja, ao seu resgate na data do

vencimento e ao pagamento de juros, e 68% ao serviço da dívida junto aos bancos estaduais

paulistas (GUARDIA, 1994b, p.3). Em conjunto, a despesa com os serviços da dívida mobiliária

paulista e da dívida junto ao sistema financeiro estadual prevista para o exercício de 1995

equivaliam a 92% do total da despesa prevista com o serviço da dívida fundada do estado para

tal exercício. Logo, essas dívidas representavam a maior fonte de crescimento do endividamento

do estado. Às taxas de juros prevalecentes, o estoque da dívida deveria dobrar a cada 3 anos

(WORLD BANK, 1995, p.iii).

No que tange à dívida mobiliária, o governo do estado somente podia emitir títulos até o

limite determinado pela rolagem integral do estoque da dívida mobiliária (incluindo juros

capitalizados) e para pagamento de precatórios não alimentares anteriores a 1/7/89, estando

proibido de emitir títulos da dívida pública mobiliária até 31/12/99 para outros fins que não

esses. Seu crescimento era resultante de sua rolagem, com a incorporação dos juros não pagos ao

estoque.

Quanto à dívida junto ao sistema financeiro estadual, como já anteriormente citado, as

condições resultantes das renegociações ocorridas em fevereiro de 1992, no caso do Banespa, e

em 1994, no caso da NCNB, implicavam em desembolsos mensais em tomo de R$ 300 milhões

e de US$90 milhões, respectivamente (Fonte: Secretaria da Fazenda). Dada a magnitude de tais

números, a impossibilidade de seu cumprimento tomava-se clara.

Sendo assim, a reestruturação da dívida do estado devia obrigatória e prioritariamente

contemplar a redefinição das condições contratuais das dívidas mobiliária paulista e junto aos

bancos estaduais paulistas. Como mencionado em WORLD BANK (1995, p. 13), era necessária
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a realização de um pacote de medidas capazes de parar o crescimento da dívida mobiliária e

junto aos bancos comerciais nos estados mais endividados, como era o caso de São Paulo,

reduzindo-se o serviço da dívida a um nível que os estados individualmente fossem capazes de

pagar. Era preciso que o estoque da dívida fosse refinanciado em prazo e condições mais

razoáveis, sob pena de tomar inviável sua administração financeira e inócuo todo o esforço

realizado visando à recuperação dos resultados fiscais.

Para solucionar esse problema, existem algumas alternativas possíveis.

A primeira alternativa é o "calote" da dívida, ou seja, o devedor simplesmente deixaria de

honrar tais dívidas, deixando de reconhecê-las. Aritmeticamente, no caso do estado, o "calote"

representaria uma redistribuição de riqueza dos credores para os contribuintes, e parece ser um

meio de reconciliar planos inconsistentes de gastos e receitas do governo.

Entretanto, devido a várias razões, este recurso não é usado com freqüência pelos

governos e tampouco foi utilizado pelo governo paulista. Em primeiro lugar, tal atitude não é

politicamente interessante. Em segundo lugar, ela poderia trazer sérias conseqüências ao setor

financeiro privado, uma vez que a aplicação de seus contratos seria posta em dúvida, já que o

próprio governo está efetivamente quebrando contratos. Além disso, se um governo acredita ser

provável que ele venha a desejar contratar empréstimos no futuro, ele terá que comparar as

vantagens atuais de dar o "calote" na dívida com o custo futuro de seu serviço, que será maior no

caso de ele decidir dar o "calote" agora. Por último, a taxa a ser paga sobre a dívida pública

acabará por incluir um prêmio de risco que refletirá sua probabilidade de default. Abaixo desse

ponto, um aumento maior no prêmio de risco sobre a dívida pode tomar o "calote" tão mais

atraente ao governo que um credor racional preferiria não aumentar seu exposure. Assim, um

racionamento de crédito poderia resultar na incapacidade do governo de conseguir obter

empréstimo sob qualquer condição de financiamento (BUITER, 1995, p.38).

A decisão tomada pelo governo paulista era a de honrar seus compromissos de

endividamento. Para isso, ele tentaria obter um reescalonamento dessa dívida, de forma a tornar

o pagamento de seu serviço financeiramente viável.

Uma alternativa seria a renegociação da dívida junto aos próprios bancos. Visto se

tratarem de bancos estaduais, e, portanto, de instituições cujo acionista principal é o próprio

Tesouro do estado de São Paulo, tal alternativa eqüivalia ao estado tentar refinanciar a si próprio,

o que não era muito lógico e nem viável.
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A alternativa mais plausível e que foi a escolhida pelo governo paulista foi a de tentar

obter um refinanciamento junto à União.

Sendo assim, no início de 1995 foram iniciadas conversações entre o governo federal e o

governo do estado de São Paulo visando a uma solução para o refinanciamento dessas dívidas,

que culminaram com a assinatura, em 27/11/1996, do protocolo de acordo entre as duas esferas

de governo, estabelecendo as condições gerais para o reescalonamento das dívidas mobiliária

paulista e junto ao Banespa e à NCNB, e com o início da implementação do acordo ao fim de

1997.

o acordo fazia parte da estratégia adotada pelo governo de redefinição das condições de

financiamento da dívida do governo do estado. Visou-se, com ele, a obter uma solução de longo

prazo para os problemas relacionados ao endividamento do governo paulista, através da

interrupção de sua trajetória de crescimento explosivo, reduzindo a relação entre o estoque da

dívida e a receita líquida do estado, simultaneamente com um ajuste fiscal que recomporia a

capacidade de pagamento da dívida do estado, através da obtenção de superávites primários.

Para que o saldo a ser financiado fosse compatível com a capacidade de pagamento do

Tesouro Estadual, era necessário, de início, obter uma redução no estoque da dívida. Tal redução

era extremamente necessária, tendo em vista que, nos anos anteriores, foram fracos os esforços

que objetivaram uma liquidação definitiva de passivos. No que diz respeito ao acordo, a redução

do estoque da dívida foi obtida através de subsídio concedido pelo governo federal, de

pagamentos efetuados com ativos pelo estado ao governo federal e de renegociação de dívidas

das empresas estatais paulistas concessionárias de energia elétrica em atraso junto ao Sistema

Telebrás.

Durante as negociações relativas ao refinanciamento, foram também levadas em

consideração duas condições básicas. A primeira é uma condição de sustentabilidade, segundo a

qual o peso da dívida expresso como um proporção da receita estadual não deve crescer

sistematicamente ao longo do tempo (condição esta que não vinha sendo observada). A outra

condição é a de que o peso da dívida não deve exceder uma fração predeterminada da receita, o

que assegura que o serviço da dívida poderá ser pago sem que tal ocorra em detrimento de outras

despesas (WORLD BANK, 1995, p.33) .

Com a implementação do acordo, praticamente todas as dívidas contratuais das

autarquias e empresas dependentes foram assumidas pelo Tesouro do Estado. Este, por sua vez,

teve suas dívidas reestruturadas. Ao final, a quase totalidade das dívidas contratuais do setor
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público paulista não mais eram financiadas a juros de mercado, visto que cerca de 84% dessas

encontravam-se refinanciadas sob condições favoráveis de juros e prazo junto à União e cerca de

11% estavam financiada a juros internacionais.

Além desses blocos de dívida, outras que também poderiam ser consideradas

"problemáticas" ao fim de 1994 eram as relativas a precatórios judiciais e a pagamentos em

atraso junto a empreiteiros e fornecedores.

Estimativas indicavam que o valor dos precatórios judiciais em atraso somava, em janeiro

de 1995, cerca de R$ 6,2 bilhões. As dívidas relativas a atrasos de pagamentos a fornecedores e a

empreiteiros não se encontravam consolidadas, e estimativas de seu valor apontavam um

montante de cerca de R$ 3,6 bilhões. A forma adotada para a reestruturação destas dívidas passa

pela securitização desses créditos através da criação da Companhia de Administração de Ativos

(CPA), e pela utilização desses títulos nos leilões de privatização previstos pelo PED, contando

também com recursos orçamentários. Ao longo deste capítulo serão detalhadas as características

deste processo.

Este capítulo tem como objeto de estudo, portanto, todo esse processo de consolidação e

de reestruturação da dívida do setor público paulista ocorrida no novo governo, encontrando-se

dividido em três seções. A primeira seção tratará de analisar o acordo junto ao governo federal,

no que diz respeito a seus termos, e à forma e aos resultados obtidos com a sua implementação.

Na seção seguinte, será analisada a solução adotada para o pagamento das dívidas junto a

empreiteiros e fornecedores. Por último, serão expostas algumas considerações e conclusões

finais sobre o tema.

4.1 - Renegociação das dívidas mobiliária e junto aos bancos estaduais: o acordo com o

governo federal

A enorme necessidade de se proceder a um refinanciamento das dívidas junto aos bancos

estaduais e mobiliária do governo paulista fez com que, logo no início de 1995, fossem iniciadas

conversações entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo, visando a uma solução

para seu refinanciamento. No entanto, foi somente em 27/11/96 que um protocolo de acordo

entre as duas esferas de governo foi assinado, estabelecendo as condições gerais para seu

equacionamento.
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Através da Lei Estadual n." 9.466, de 27/12/96, os termos e as condições do protocolo do

acordo obtiveram a aprovação/autorização da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.

Assim, em 22/5/97, os contratos que compõem o acordo foram assinados.

Entretanto, a eficácia do contrato ficou condicionada a algumas autorizações federais.

Com base na Lei Federal n." 9.496, de 11/9/97, a União foi autorizada a refinanciar tais

dívidas e foram estabelecidos os critérios para sua consolidação, assunção e refinanciamento.

Com a Resolução n." 118 do Senado Federal, de 21/11/97, o estado de São Paulo foi autorizado a

refinanciar suas dívidas, com base no protocolo de acordo firmado entre a União e o governo

paulista e nos contratos celebrados em 22/5/97.

Em 23/12/97, após a obtenção de todas as aprovações legislativas necessárias para sua

implementação, veio então a ser implementado o acordo, através da assinatura dos aditivos

contratuais do contrato de refinanciamento de dívidas com a União e de venda e compra do

Banespa, da Fepasa e da Ceagesp ao governo federal.

Assim, após o Tesouro do Estado haver assumido as dívidas junto ao Banespa e à NCNB

de toda a administração indireta, promovendo o saneamento financeiro dessas entidades, a União

assumiu a dívida que o Tesouro tinha junto ao bancos estaduais, bem como a dívida mobiliária

paulista. Tal assunção retroagiu à data de 22/5/97. Naquela data, o montante assumido era de R$

50,4 bilhões. Em 23/12/97, pelas condições originais contratuais, o total dessas mesmas dívidas

refinanciadas representava R$ 59,4 bilhões.

4.1.1 - Os termos do acordo

Com o acordo, a União concordou em assumir a dívida mobiliária paulista e a assumir e

quitar a dívida consolidada do estado junto ao Banespa e à NCNB, existentes em 31/3/96. O

Tesouro Estadual, por sua vez, passou a ser devedor junto à União de tais dívidas, cujos valores

refinanciados seriam consolidados em um único contrato sob condições financeiras e de prazo

compatíveis com a capacidade de pagamento do estado.

O governo do estado de São Paulo comprometeu-se a pagar 20% do valor devido pelo

estado (equivalentes a R$7,6 bilhões, em 31/3/96) através da transferência de ativos ou de

resultados de privatizações. Tal pagamento, no entanto, poderia sofrer uma redução de até 30%

de seu montante (equivalentes a R$ 2,3 bilhões, em 31/3/96), desde que as empresas estatais
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paulistas concessionárias de energia elétrica renegociassem suas dívidas em atraso junto ao

Sistema Eletrobrás (tabela 4.1).

O estoque remanescente seria então financiado em 30 anos, a juros anuais reais de 6%,

com correção pelo IGP-DI e amortizações mensais calculadas pela tabela price.

Comparativamente às condições contratuais originais (dívidas de curto prazo que corriam à taxa

de juros de mercado, a qual se encontrava em patamares muito elevados à época), tais condições

de financiamento mostraram-se bem favoráveis ao estado.

TABELA 4.2
ESTOQUE DAS DÍVIDAS PAULISTAS OBJETO DO ACORDO COM A UNIÃO

SEGUNDO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ORIGINAIS
E AS CONDIÇÕES DO ACORDO

datas: de corte, assinatura e início da implementação do acordo
Em R$ milhões

Mobiliária
Eletrobrás 2.860,40

* Em 22/5/97, foram abatidos R$2.100 milhões referentes à transferência de ações da Fepasa. Em
23/12/97, foram abatidos R$250 milhões e R$343,3 milhões referentes à transferência de ações da
Ceagesp e do Banespa, respectivamente.
Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo

Visando a que o peso do serviço da dívida não exercesse uma pressão exageradamente

alta sobre as despesas do estado, de tal forma que seus pagamentos não ocorressem em

detrimento de outras despesas também importantes, estipulou-se um limite máximo de 13% para

o comprometimento da receita líquida real do estado (RLR)22 com o pagamento do serviço do

conjunto de suas dívidas junto ao governo federal (além da dívida relativa ajeste
~,..;

refinanciamento, eram incluídas as dívidas referentes às Leis Federais n." 7.976 e 8.727: e a

22 Entende-se como receita líquida real, a receita realizada nos doze meses anteriores ao "mês
imediatamente anterior àquele em que se estiver apurando, excluídas as receitas provenientes de
operações de crédito, de alienação de bens, de transferências voluntárias ou de doações recebidas com o
fim específico de atender despesas de capital e transferências a municípios por participações
constitucionais e legais (BRASIL, MP n.? 1.560-5, de 15/5/97,p.1418).
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dívida externa existente em 30/9/91). Tal limite seria atingido progressivamente, partindo de um

percentual de 8,6% em 1997, atingindo 13% no ano 2.000. Os valores que ultrapassassem o

limite teriam seus pagamentos postergados até o momento em que o serviço da dívida

comprometesse valor inferior ao limite, sendo que sobre eles incidiriam as condições de taxas de

juros e correção do contrato de refinanciamento.

Em troca, o governo de São Paulo assumiu compromissos com metas de ajuste fiscal

(formalizadas através de um memorando assinado posteriormente em maio de 1997), que

objetivavam, entre outros, a redução da relação dívida/receita até atingir, em 30/6/2008, a

proporção de 1 para 1, uma maior eficiência na arrecadação e a geração dos já mencionados

superávites primários. A trajetória a ser seguida pela relação dívida/receita seria definida

posteriormente no programa de ajuste fiscal do estado. Além disso, foram oferecidas, em

garantia, as receitas próprias paulistas e os direitos de crédito relativos à participação de São

Paulo na arrecadação federal (FPE), além do citado comprometimento de 13% de sua RLR

mensal com os encargos do financiamento.

Algumas condições foram também estipuladas de forma a tomar o não cumprimento do

acordo pelo estado completamente desinteressante a ele. Se cláusulas desse contrato não fossem

cumpridas, os encargos financeiros do refinanciamento seriam substituídos, durante o período de

duração do não cumprimento, pelo custo médio de captação de dívida mobiliária interna do

governo federal, acrescido de juros moratórios de 1% ao ano, e o percentual de 13% se elevaria

para 17%, condições de financiamento estas muito piores ao estado do que as estipuladas no

acordo.

Dado que, para sua efetiva implementação, o acordo necessitava ainda de aprovações

legislativas, cuja obtenção demoraria um prazo indeterminado, era extremamente importante o

estabelecimento de "datas de corte", ou seja, de datas que estipulassem o momento exato a partir

do qual os valores devidos por São Paulo passariam a ter seu custo dado pelas condições

prevalecentes no acordo. Para a dívida mobiliária, fixou-se a data de corte em 31/3/96, e para a

dívida junto ao Banespa e à NCNB, em 22/1/9723. Desta forma, independentemente das datas em

23 A data de corte das dívidas foi definida posteriormente, e, portanto, não estavam expressas no
Protocolo. A MP n," 1.560-5, de 15/5/97, que estabelece critérios para a consolidação, assunção e o
reftnanciamento, pela União, da dívida mobiliária e outras dívidas dos estados, estabelece as seguintes
datas de corte para as dívidas estaduais assumidas: 31/3/96 para a dívida mobiliária, e até 120 dias (4
meses) anteriores à celebração do contrato de refmanciamento para as outras dívidas. No caso de São
Paulo, a assinatura do contrato ocorrida em 22/5/97 implicou na data de corte de 22/1/97 para as dívidas
junto aos bancos estaduais.
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que as aprovações legislativas fossem obtidas e que ocorresse o início da implementação do

acordo, seus efeitos financeiros retroagiriam às datas de corte mencionadas, ou seja, para o

estado, no caso da dívida mobiliária, desde 31/3/96 o crescimento da dívida passaria a ser de 6%

ao ano acima da variação do IGP-DI, e, no caso da dívida junto ao sistema financeiro estadual,

desde 22/1/97. Assim, durante o período entre as datas de corte e a data da efetiva implantação

do acordo (23/12/97), as obrigações referentes aos encargos relativos aos contratos originais de

tais dívidas estariam sob a responsabilidade do governo federal, e não do estado de São Paul024
•

Tal condição caracterizou-se, na verdade, por um subsídio concedido pela Uniã025.

Com relação à amortização realizada através da transferência de ativos privatizáveis do

estado ao governo federal para quitar compromissos à vista, foi acordado que seus registros

seriam realizados em uma "conta gráfica", constituída para efetuar a compensação entre o saldo

devedor do valor a ser pago à vista e os montantes efetivamente transferidos pelo Tesouro do

Estado ao Tesouro Nacional. O saldo desta conta estaria sujeito a encargos financeiros idênticos

aos do refinanciamento. Os ativos seriam registrados com um valor provisório estabelecido com

base em avaliações realizadas de comum acordo. O valor definitivo apurado na venda desses

ativos seria utilizado para quitar o saldo devedor dessa conta, o que deverá ocorrer até 30/11/98.

Caso haja saldo devedor nessa conta após a privatização de todos os ativos, o governo do estado

de São Paulo deve quitar a diferença à vista ou entregar novos ativos. Se, ao contrário, restar

saldo credor na conta gráfica, este será devolvido a São Paulo.

Caso o prazo de 30/11/98 não seja cumprido, o saldo devedor da conta gráfica será

incorporado ao refinanciamento. Tal alternativa é muito negativa para o estado, visto que, caso

isso ocorra, uma parcela do refinanciamento correspondente a 5 vezes o saldo da conta gráfica

24 A tabela 4.1 fornece tais dados de endividamento. Nela é possível verificar a trajetória das dívidas
paulistas renegociadas por dois critérios: pelas condições contratuais originais e pelas condições obtidas
com acordo. Dessa forma, em 23/12/97, a dívida renegociada sob responsabilidade do governo paulista,
que pelas condições contratuais originais era de R$S9,4 bilhões, pelas condições do acordo somava
R$46,8 bilhões. A diferença entre esses montantes, equivalente a R$12,6 bilhões, foi assumida pelo
governo federal e caracterizou-se como um subsídio concedido pela União ao estado no processo de
renegociação, através das já citadas datas de corte.
25 Visto que as condições de refinanciamento não se restringem somente ao período entre as datas de corte
e a data de implementação do acordo (23/12/97), o subsídio é, na verdade, bem maior, ao considerar-se
em seu cálculo o serviço futuro de tal dívida. A partir de 23/12/97, o custo para o estado de São Paulo de
sua dívida renegociada era dado pela taxa de juros real de 6% ao ano, enquanto que, para o governo
federal, o custo dessa dívida assumida era estipulado pelas condições contratuais originais. Estas eram
superiores aos juros reais de 6% a.a. e, portanto, o serviço futuro dessa dívida sob responsabilidade do
governo federal é superior ao serviço futuro da dívida renegociada sob responsabilidade do governo
paulista, podendo tal diferença ser caracterizada como subsídio.
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incorporado será refinanciada pelo custo médio de captação da dívida mobiliária interna do

governo federal, em substituição às condições previstas no refinanciamento. Tendo em mente

que as condições de refinanciamento são muito mais favoráveis do que o custo médio de

captação da dívida mobiliária federal, tal alternativa acaba por caracterizar-se como uma

penalidade ao estado, caso este não cumpra seus compromissos relativos à conta gráfica no prazo

acordado.

O acordo previa também a reestruturarão do sistema financeiro estadual paulista, tendo

como base a Medida Provisória n." 1.514. Para tal, além de o governo federal assumir as dívidas

do governo paulista junto à NCNB e ao Banespa, existentes em 31/3/96, refinanciando-as nos

termos do protocolo do acordo, o estado de São Paulo comprometia-se a transferir 51% do

capital votante do Banespa à União. Seu valor de transferência seria definido ao final da etapa de

terceirização da gestão do banco, sendo que a União e o estado escolheriam em conjunto a

instituição privada que exerceria tal gestão por um período de 1 ano. Tal instituição

diagnosticaria os problemas estruturais existentes no banco, implementaria ajustes

administrativos, analisaria e proporia alternativas para o futuro do banco, e avaliaria seu

patrimônio líquido para a transferência das ações ao governo federaL Definiu-se também que o

estado assumiria o passivo atuarial relativo à complementação de aposentadorias e

suplementação de pensionistas do Banespa, mediante amortização, em valor equivalente, de sua

dívida junto ao banco, e comprometer-se-ia a manter no Banespa as operações bancárias que o

caracterizam como seu agente financeiro, durante o período de gestão terceirizada

4.1.2 - O programa de reestruturação e ajuste fiscal de longo prazo do estado de São Paulo

Em 22/5/97, foram assinados o contrato de refinanciamento e o memorando de políticas

do programa de reestruturação e ajuste fiscal de longo prazo do estado de São Paulo, o qual

visava a viabilizar a sustentação financeira do estado a longo prazo, e cujas diretrizes e

compromissos haviam sido acordados entre o estado de São Paulo e o governo federal por meio

do protocolo assinado em 27/11/96. Com o programa, ficavam traçadas as metas fiscais a serem

atingidas pelo governo do estado de São Paulo para os anos de 1997 a 1999, bem como a

trajetória a ser seguida pela relação dívida financeira/receita líquida real anual a partir de ~§~7
até 2008, quando seu valor deverá igualar-se a 1 - meta principal do programa. 1
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Como já visto, para que o saldo a ser financiado fosse compatível com a capacidade de

pagamento do Tesouro Estadual era necessário obter uma redução no estoque da dívida. Sendo

assim, a estratégia geral adotada pelo governo do estado no seu programa de reestruturação e

ajuste fiscal para o período de 1997 a 1999, além da consolidação e do refinanciamento da dívida

financeira do estado, abrangia também a redução de seu estoque. Tal redução seria conseguida

através das amortizações extraordinárias já citadas (referentes aos 20% da dívida refinanciada a

serem pagos com recursos provenientes da alienação de ativos) e da amortização das dívidas

junto a empreiteiros e a fornecedores do estado. Para esta última, recursos de alienação de ativos

seriam parcialmente utilizados, através do esquema de lançamento e liquidações de debêntures

pela CPA26.

Dado o objetivo de otimizar o limite contratual da receita líquida real, a Medida

Provisória n.? 1590-7, reeditada em 20/11/97, possibilitou ao Tesouro paulista assumir, junto à

União, os contratos refinanciados sob a Lei Federal n." 7.976 e os acordos da dívida externa das

empresas não dependentes do Tesouro". Tal assunção fazia parte das medidas que preconizavam

o saneamento das empresas estatais e unia melhor distribuição dos recursos do Tesouro no

pagamento da dívida contratual. O serviço de tais dívidas passou a ser considerado no cálculo do

percentual máximo de comprometimento da receita líquida do estado com o serviço da dívida

junto à União. Dessa forma, o Tesouro do Estado assumiu as dívidas das empresas CPTM,

Dersa, Metrô, Cetesb e Fepasajunto ao governo federal.

O programa contemplava um ajuste fiscal estrutural para melhorar a capacidade de

geração de superávites primários a .médio e longo prazos pelo setor público paulista. Dentre as

medidas que seriam tomadas, estavam incluídos o programa de desestatização do estado, uma

reforma administrativa, a retomada de investimento, a redução das vinculações de receitas para

permitir maior flexibilização das prioridades orçamentárias, a instituição de contribuição à

aposentadoria a ser descontada dos servidores ativos e inativos e um esforço de arrecadação

tributária para diminuir a evasão fiscal e aumentar a receita do estado.

No que tange à reforma do estado, três são seriam os seus instrumentos: privatizações,

concessões e reforma administrativa.

Como já explicitado na seção 3.2, o Programa Estadual de Desestatização (PED) reduzirá

a dívida do estado, através da alienação de ativos e da concessão de serviços públicos à iniciativa

26 Este esquema de amortização será melhor detalhado na seção 4.2.
27 Dívidas referentes à Lei n. ° 8.727 e à dívida externa existente em 30/9/9l.
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privada, redefinindo o papel do estado como agente regulador, que executa somente serviços

públicos essenciais. Para a redução da dívida do estado, boa parte dos recursos obtidos com a

privatização será destinado para o abatimento de dívidas. Os recursos obtidos com a privatização

das Ceagesp, Fepasa, Banespa, Cesp, Eletropaulo e Comgás serão utilizados no abatimento da

"conta gráfica", estimada em cerca de R$ 6,2 bilhões em 22/5/97, e cerca de 30% do valor

resultante das privatizações serão destinados à liquidação de debêntures emitidas pela CPA, para

abater a dívida junto a empreiteiros e fornecedores, através do esquema a ser explicitado na

subseção 4.2.1.

As concessões de serviços públicos, por sua vez, deverão permitir a retomada de

investimentos e uma maior eficiência dos serviços prestados.

TABELA 4.3
MÁXIMA RELAÇÃO DÍVIDAlRECEITA REAL LÍQUIDA -1997/2007

1999 1,79 1,83

2001 1,62 1,68

2005 1,28 1,32

2007 1,08 . 1,12
Obs.: a trajetória inferior considera o estoque da dívida existente
em 31/12/96. A trajetória superior adiciona o cronograma de
desembolso máximo esperado dos novos empréstimos acertados
em protocolo.
Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1997,p.2

Através da reforma administrativa, serão reduzidas as transferências do Tesouro paulista

às empresas, fundações e autarquias do estado, objetivando torná-las financeiramente auto-.",
"'~sustentáveis.

Conforme já mencionado, a meta principal do programa é alcançar, até o ano 2008, a

redução da dívida financeira total do estado a valor não superior ao de sua receita líquida real

72



anual. Para tanto, estipulou-se uma trajetória de convergência determinando a velocidade em que

essa razão deve diminuir anualmente (tabela 4.3).

TABELA 4.4
METAS DO PROGRAMA TRIENAL DE AJUSTE FISCAL -1997/1999

IMínimó 'su~rávit primário (% RLR).~---,-,- .
Receitas de alienação de ativos (R$ milhões)

1997 19.?8 1999
1.419 2.692 3.028

., ,
6 11 ··.li]

2.653 11.325 'O
,'11 ' 46 :. '<01

3 3 3
0,0 '·3,0 ' 3.51

62 60 60
5 5 ·5

[Ano
Mínimo superávit primário (R$ milhões)

ffi:eceitasdealienação de ativos (% RLR;;..;;.2?..-__ --'-_....;......;_...;....;...~_~ _ ___.:.""'_'_~_~ _ ___._.:...J

Taxa mínima anual de crescimento real da receita tributária (%)
.Contribuição à aposentadoria- taxa média mfnima adicional de
desconto em folha (%fI)" , '. '. '
Relação máxima "gastos com pessoallRCL" (%)
Relação máxima "gasto de Investimento/Rí.R" (%)

progressiva por faixa de salário a partir de janeiro de 1998.
Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1997, p. 3-5

o Programa previa a elaboração de uma Programa Trienal do Estado de São Paulo, que

estipularia diversas metas fiscais acordadas entre os governos federal e paulista a serem atingidas

nos três anos seguintes. Tal programa seria avaliado anualmente e suas metas revistas e

atualizadas, acrescentando-se um novo ano à série. Para o triênio 1997-1999, as metas acordadas

encontram-se descritas na tabela 4.4. Os parâmetros utilizados para sua projeção estão descritos

na tabela 4.5.

TABELA 4.5
PARÂMETROS DE PROJEÇÃO -1997/1999

lY&!!ção Real doPIBEstadual
Variação Real do PIE Nacional
fCre~cÜn:~ntoVegetativo-da-:-''-P-:'"o-lh-a-S"",a.,..lan-.-·a-l----.....-,.-.::..------:----.:..------~,..,

Crescimento Vegetativo da Folha de' Aposentados

1997 1998 1999
6,5% 3,5% 3,5%
4,0%, 4;'0% " "3,0%1
4,0% 4,0% 4,0%

(j~17%, ,6,1.7% 617o/J
,~~

6,17% 6,17% 6,17% '"\

_2P%" ,.0,54% 'OO%!
J~

4,6% 1,6% 0,0% . ,.
9,6%, 0,0% ' 'O,O%j

~v

Inflação

~ço de ÁITecadação- ICM~ ,
Reflexo da LC 87/96
tEsforço de 'Arrecadação - IPVA ' "
Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo
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As projeções dessas metas eram condizentes com a trajetória de redução da relação entre

a dívida financeira total do estado e a RLR, de forma a seus valores se igualarem em 2008.

Além de estimar os valores das variáveis utilizadas para as projeções das metas fiscais

(tabela 4.5), foram efetuadas hipóteses sobre quais parâmetros influenciariam o comportamento

do vários itens projetados.
No que tange às receitas, considerou-se, para efeitos de projeção, que as transferências

correntes ao estado e as outras receitas correntes, bem como as receitas tributárias, seriam função

da variação do PIB (tanto estadual, como nacional) e da taxa de inflação. Estas últimas seriam

ainda função também do esforço de arrecadação do estado. Já as operações de crédito foram

projetadas com base na rolagem do principal das dívidas interna e externa, enquanto o valor de

alienação de bens seria estimado com base no PED.
Quanto às despesas, os gastos com pessoal eram função da inflação e do crescimento

vegetativo da folha de pagamentos. As transferências correntes e de capital variariam conforme a

taxa de inflação. Os encargos da dívida foram projetados com base no serviço de cada dívida

segundo seus indexadores e taxas, enquanto que o nível de investimento era fixado com base na

taxa de inflação e nos valores projetados dos demais itens.

4.1.3 - A implementação do acordo e os primeiros resultados obtidos

Conforme descrito na subseção 4.1.1, a implementação do acordo da dívida com o

governo federal implicava na execução de alguns passos. São eles o saneamento financeiro das

empresas (tanto das dependentes, como das não dependentes de recursos do Tesouro para

liquidar seus compromissos de endividamento) e autarquias paulistas; a transferência de ativos à

União para pagamento à vista dos compromissos de endividamento do estado; a assunção, por

parte do Tesouro Nacional, da dívida mobiliária estadual e das dívidas do Tesouro paulista junto

ao Banespa e à NCNB; e a quitação da dívida assumida pelo Tesouro Nacional junto ao Banespa

e à NCNB. A descrição da forma como se precedeu à execução de cada um desses passos será

explicitada nesta subseção.

No que concerne ao saneamento financeiro das autarquias e empresas paulistas, o

governo do estado objetivou atingi-lo através da assunção, pelo Tesouro paulista, das dívidas de

suas autarquias e empresas estatais. Tal operação permitiu a essas entidades transferir ao Tesouro

do Estado seus compromissos de endividamento junto ao Banespa, à NCNB e à União, limpando
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seus balanços de tais passivos, envolvendo, no total, valores da ordem de R$ 19,1 bilhões

(tabelas 4.6, 4.7 e 4.8)28. Destes, cerca de 85% representavam dívidas sob responsabilidade de

somente 4 entidades do estado: DAEE, Dersa, Metrô e Fepasa, conforme pode ser observado a

partir das tabelas 4.6 a 4.8.

TABELA 4.6
DÍVIDAS DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA PAULISTA

JUNTO À UNIÃO ASSUMIDAS PELO TESOURO DO ESTADO NA
IMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO

Em R$ milhões referidos a 30/11/97

Cetesb 7,8

Dersa 289,8

TOTAL 1.766,6
Fonte: SÃO PAULO (Estado), 1998, p.5

TABELA 4.7
DÍVIDAS DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA

PAULISTA JUNTO AO BANESPA ASSUMIDAS PELO TESOURO
DO ESTADO NA IMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO

Em R$ milhões referidos a 23/12/97

Dersa 4.013,23

Consolidado" 498,72 ,.

Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo

Estando tais transferências efetuadas, o Tesouro Nacional assumiu as dívidas do Tesouro

do Estado junto ao Banespa e à NCNB bem como a dívida mobiliária. A assunção era retroativa

28 A MP n.? l.556-10, de 9/5/97, permite à União adquirir créditos contratuais das instituições financeiras
estaduais contra seu controlador e contra as entidades por ele controladas, bem como refinanciá-los,
sempre com o objetivo de reduzir a presença do setor público estadual na atividade financeira bancária.
Entretanto, para isso, o Tesouro do estado cuja dívida estava sendo refmanciada assumiria as dívidas sob
a responsabilidade da administração indireta do estado.
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à data de 22/5/97 (data de assinatura do acordo), quando seu valor era de R$50,4 bilhões (tabela

4.8).

TABELA 4.8
DÍVIDAS DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA

PAULISTA JUNTO À NCNB ASSUMIDAS PELO TESOURO
DO ESTADO NA IMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO

Em R$ milhões referidos a 23/12/97

Dersa 448,29 ,

TOTAL 5.225,55
Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo

TABELA 4.9
DÍVIDA ASSUMIDA PELO TESOURO NACIONAL

Em R$ milhões referidos a 23/12/97

Mobiliária 22.862,00

Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo

Como acordado, o estado deveria realizar pagamentos à vista no montante de 20% da

dívida refinanciada. Tal pagamento foi realizado através da transferência de ativos do governo

paulista ao governo federal.

Enquanto a assunção das dívidas das empresas ocorreu por meio de subscrição de ações

para aumento de capital", a assunção das dívidas das autarquias junto à NCNB e ao Banespa

efetuou-se através de transferências de capital. O serviço destas dívidas passou, a partir de então,

a compor o limite de 13% ao ano de comprometimento da RLR com o pagamento do serviço da

dívida junto à União.

100% das ações da Fepasa e da Ceagesp e 51% das ações do Banespa, de propriedade-do

Tesouro Estadual, foram transferidas ao governo federal, em 23/12/97, mediante a assinatura dos

aditivos contratuais do contrato de refinanciamento de dívidas e de venda e compra do Banespa,

29 A assunção das dívidas da Cesp e Sabesp não teve como contrapartida repasse de recursos do Tesouro.
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da Fepasa e da Ceagesp à União. O pagamento inicial baseava-se em preços provisórios dos

ativos, que, no total, somavam R$ 2,7 bilhões. O valor provisório da Fepasa foi abatido da conta

gráfica em 22/5/97 e os da Ceagesp e do Banespa em 23/12/97. Os preços definitivos de cada um

desses ativos dependerão das avaliações a serem feitas por consultorias independentes

contratadas e a compensação entre os valores transferidos e os valores definitivos depende,

portanto, de que tais avaliações sejam realizadas, devendo ser efetuada na conta gráfica.

Além desses, outros ativos foram também transferidos à União, mediante a assinatura de

contratos de opção padronizada de compra - warrant, no valor de R$2,9 bilhões, lastreadas em

ações da Eletricidade de São Paulo SI A - Eletropaulo e da Companhia Energética de São Paulo -

Cesp, de propriedade da Fazenda do Estado. A partir de 22/5/97, essas warrants eram corrigidas

pelo IGP-DI/FGV, acrescido de 6% de juros ao ano, e seriam liquidadas com os resultados das
\

privatizações dessas empresas, quando então seriam conhecidos seus valores definitivos.

TABELA 4.10
VALORES PROVISÓRIOS DOS ATIVOS TRANSFERIDOS

PELO TESOURO DO ESTADO Á UNIÃO
Em R$ milhões

TOTAL 5.593,3
* equivalente a 10% do valor das ações no mercado
(cotação média nos 3 meses que antecederam a
assinatura do contrato de promessa de compra e venda
de ações do capital social do Banespa em 23/12/97).
Fonte: SÃO PAULO (Estado), 1998,p.5

Finalmente, em 23/12/97, os bancos estaduais paulistas tiveram seus créditos contra o

estado quitados pelo Tesouro Nacional. À data, pelas condições contratuais originais, o estoques

da dívida junto à NCNB e ao Banespa atingiam, respectivamente, R$6.898,4 milhõe~»e

R$29.630,9 milhões (tabela 4.1).

Para quitar as dívidas junto à NCNB e ao Banespa, o Tesouro Nacional entregou a eles

Letras Financeiras do Tesouro Nacional- LFTN, em montante equivalente ao valor da dívida.

Esses títulos são comercializados à taxa de juros de mercado, vencendo em um prazo de até 180

meses, e tendo um alto grau de liquidez.
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Logo, um dos primeiros resultados proporcionados pelo acordo a São Paulo foi uma

melhora da situação financeira de seus bancos estaduais. Com a quitação das dívidas do setor

público paulista junto aos bancos através de pagamento com títulos federais, a qualidade da

carteira de empréstimos desses bancos melhorou e as pressões sobre a liquidez foram reduzidas.

No período de 1995 à data de implementação do acordo (23/12/97), apesar de não haver

contraído novos empréstimos em moeda nacional, as dívidas contratuais e mobiliária do setor

público paulista apresentaram um aumento substancial. Em termos nominais, seu estoque

cresceu 47,2% em 1995,23,8% em 1996 e 23,4% de 31/12/96 a 23/12/97. Visto que boa parte

dessas dívidas era financiada à taxa de juros de mercado, seu crescimento pôde ser atribuído aos

juros elevados resultantes da política monetária restritiva praticada pelo governo federal

(GOVERNO DO ESTADO DE SÀO PAULO, 1996).

GRÁFICO 4.2
EVOLUÇÃO DO ESTOQUE DAS DÍVIDAS PAULISTAS OBJETO

DO ACORDO COM A UNIÃO SEGUNDO AS CONDIÇÕES
CONTRATUAIS ORIGINAIS E AS CONDIÇÕES DO ACORDO
Datas: de corte, assinatura e início da implementação do acordo

(Em R$ milhões)

60.000
condições-------------------------------------------------------------------------cõ-õirã-iii-ãls------ -------------

55.000

50.000

45.000

40.000

35.000 --\--------,-------,-------,---------------,

31/3/96 22/1/97 22/5/97 23/12/97

Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo

O total da dívida contratual e mobiliária do setor público paulista era, em 23/12/97,

segundo as condições contratuais originais (isto é, desconsiderando-se os efeitos do acordo) de

R$ 76,8 bilhões. Com o acordo, visto o estabelecimento de datas de corte que definiram o

momento a partir do qual as condições de juros mais favoráveis começariam a valer para o

estado de São Paulo, esse valor sofreu uma redução. O diferencial entre as taxas de juros

contratuais e as acordadas resultaram em uma redução do estoque da dívida do setor público
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paulista no valor de R$ 12,6 bilhões, medido em 23/12/97 (gráfico 4.2). Sendo assim, outra

conseqüência da implementação do acordo da dívida para o estado foi a redução instantânea de

sua dívida que, de um valor equivalente a cerca de R$ 76,8 bilhões, em 23/12/97, foi reduzida

para R$ 64,2 bilhões. Em 31/12/97, esse montante correspondia a R$64,4 bilhões (tabela 4.11).

TABELA 4.11
COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL E MOBILIÁRIA DO SETOR

PÚBLICO PAULISTA-1997

Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo

Essa redução do estoque da dívida teve como conseqüência a redução da relação entre o

estoque da dívida e a receita líquida do estado, com a alteração da trajetória de crescimento

explosivo do endividamento do setor público paulista (gráficos 4.2 e 4.3), visando a atingir o

objetivo principal do acordo, que é igualar a razão entre o estoque da dívida e a receita real

líquida do estado a 1, até 2008.

Em 31/12/97, da dívida contratual e mobiliária do setor público paulista, cerca de 88%

estavam refinanciadas junto ao governo federal, sob condições de juros e prazos favoráveis.

Outros 6,4% se tratavam de dívidas financiadas à taxa de juros internacional, a qual, no período,

não se mostrava elevada. As outras dívidas das entidades da administração indireta do estado

(debêntures, empréstimos para capital de giro, etc.) respondiam por cerca de 5% do total. Sendo

assim, a melhora do perfil do endividamento do setor público paulista no que tange às suas

condições de financiamento (tanto de prazo como de juros) foi nítida. Diferentemente da

situação observada em dezembro de 1994, a maioria de seu estoque passou a ser financiado a

taxas de juros baixas (e não de mercado). Em sua maioria, tais taxas eram taxas fixas em termos

reais, de maneira que o risco do efeito sobre o serviço da dívida de alterações nas taxas de juros

devido a flutuações econômicas foi eliminado.
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GRÁFICO 4.3
TRAJETÓRIA DA RELAÇÃO ENTRE O ESTOQUE DA DÍVIDA

E A RECEITA LÍQUIDA DO ESTADO

4,0

3,0

sem acordo- _ ..- - -.. _.e·-

com acordo

2,0

1,0
1994 1995 1996 1997

Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo

Como resultado, o custo da dívida como um todo caiu e, consequentemente, o

desembolso do estado com seu serviço também. Caso o acordo não tivesse sido feito, com a taxa

de juros vigente em dezembro de 1997, o custo da dívida seria de cerca de R$ 1,8 bilhão ao mês,

valor este superior a toda receita mensal do estado. Com o acordo, o desembolso com a

totalidade das dívidas atingiu cerca de R$ 250 milhões por mês (Fonte: Secretaria da Fazenda do

estado de São Paulo).

4.1.4 - Verificação do cumprimento das metas do programa de ajuste

Como visto, o refinanciamento junto à União das dívidas paulistas junto a seus bancos

estaduais e mobiliária foi acompanhado por um necessário programa de ajuste fiscal, visando à

recomposição do resultado primário, de forma ao estado recuperar sua capacidade de pagamento,
da dívida, e a igualar seu estoque de dívida financeira à sua RLR, segundo uma trajetória de •

convergência acordada. .1~! t?
I

Na subseção 4.1.2 foram explicitadas as metas do programa de ajuste fiscal estabelecidas •.

para o triênio 1997-1999. Tais metas foram elaboradas tomando como referência projeçõts

anuais para alguns parâmetros macroeconômicos, tais como taxa de inflação e de crescimento do

PIB, por exemplo.
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Ao fim de cada ano, tais metas fiscais são avaliadas, visando a verificar seu efetivo

cumprimento. Uma vez que, quando dessa avaliação, os parâmetros anteriormente estimados já

são conhecidos, tais metas são revisadas, substituindo-se os valores estimados pelos efetivamente

realizados. A razão para tal substituição é a necessidade de corrigir eventuais distorções dos

resultados obtidos devido a fatores sobre os quais as autoridades estaduais não têm controle

(GOVERNO FEDERAL, 1998b, p.2)

Sendo assim, após o fechamento do balanço do estado referente ao exercício de 1997, a

Secretaria do Tesouro Nacional avaliou o cumprimento das metas do Programa de

Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado de São Paulo para esse ano. Para isso, ela procedeu

à revisão das metas, através da substituição dos parâmetros estimados, utilizados nas projeções,

pelos verificados.

TABELA 4.12
MÁXIMA RELAÇÃO DÍVIDAlRECEITA REAL LÍQUIDA

META COM PROJEÇÃO CORRIGIDA -1997/2007

Fonte: GOVERNO FEDERAL, 1998b, p.3
2007 1,05 1,09

No entanto, anteriormente a essa revisão, foi feita uma nova projeção da trajetória

dívidalRLR, visto terem sido verificados alguns problemas relativos à forma segundo a qual ~

primeira projeção havia sido realizada. Primeiramente, a dívida apurada na trajetória original. .

havia sido corrigida até o mês de abril de 1997, enquanto a correção dos valores do contrato de

refinanciamento estendeu-se até 22/5/97. Além disso, o saldo a refinanciar do acerto de cÓ~tas, J
entre as empresas elétricas estaduais e a Eletrobrás não havia sido incluído na trajetória iniciàl,

Por último, na trajetória original o valor relativo à conta gráfica havia sido integralmente
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deduzido da dívida financeira (logo, incluía também o valor a ser amortizado em 1998),

causando uma subestimação da dívida. A trajetória da razão dívidaIRLR resultante dessa nova

projeção diferia da inicialmente projetada, sem alteração, entretanto, do prazo em que essa

relação igualar-se-ia a 1 (2008) e pode ser vista na tabela 4.12.

Os valores observados dos parâmetros diferiram daqueles que haviam sido estimados. A

taxa de inflação realizada, bem como os reflexos da Lei Complementar n.o 87/96 sobre a

arrecadação de ICMS, foram superiores à projeção. Dada a desaceleração do crescimento da

economia verificada em 1997, tanto a estimativa de crescimento do PIB paulista, como do

brasileiro, estavam superestimadas. Os parâmetros efetivamente realizados em 1997 estão

especificados na tabela 4.13.

TABELA 4.13
PARÂMETROS DE PROJEÇÃO - VALORES OBSERVADOS EM 1997

Fonte: GOVERNO FEDERAL, 1998b, p.2.

O crescimento verificado do PIB foi inferior ao estimado. Tendo em vista que a receita é

função direta dessa variável, esse fato contribui não só para a queda do resultado primário

exigido em termos de meta, como também da RLR e do incremento na receita tributária própria

(meta n." 4 do Programa).

No modelo de projeção utilizado, as despesas e as receitas correntes são funções diretas

da taxa de inflação. A verificação de uma taxa de inflação mais alta, portanto, eleva o valor

dessas variáveis. Visto que estas entrarão no cálculo do resultado primário exigido em termos de

meta, este irá também alterar-se.

Uma vez que as receitas correntes são tidas função direta do PIB nacional e estadual.e,

tendo em vista que a variação da inflação foi superior à do PIB, o crescimento verificado, no

valor das despesas é superior ao das receitas, e, portanto, o superávit primário exigido em termos

de meta sofreu uma reduçãc'",

30 Todas as elasticidades foram consideradas unitárias (GOVERNO FEDERAL, 1998b, p ..8).
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TABELA 4.14
METAS REVISADAS DO PROGRAMA TRIENAL DE AJUSTE FISCAL E

RESULTADO VERIFICADO -1997

Relação máxima "gasto de Investímento/Rl.R" (%) 5 2
Fonte: GOVERNO FEDERAL, 1998b, p. 7; 9-10

Por fim, os maiores reflexos da LC n." 87/96 observados sobre a arrecadação do ICMS,

principal imposto paulista, contribuíram para aumentar ainda mais tal queda.

Com base nos valores realizados das variáveis utilizadas como parâmetros na projeção, e

que não estão sob controle das autoridades estaduais, as metas foram revisadas. Os valores

recalculados podem ser verificados na tabela 4.15. As alterações são as já mencionadas: menor

superávit primário requerido e menor taxa de crescimento real da receita tributária, em termos de

meta.

No entanto, a alteração mais importante foi a verificada na meta principal do programa: a

da relação dívida/RLR requerida.

Como visto, a frustração das estimativas dos parâmetros resultou em queda da RLR

projetada. Sendo assim, uma vez que o pagamento do serviço da dívida está atrelado ao limite de

comprometimento de 13% da RLR, tal redução resulta em um aumento do resíduo acumulado

(diferença entre a prestação devida e o valor apurado com base no limite de comprometimento),

significando um aumento de sua dívida financeira. A razão DívidaIRLR aumenta, visto que seu

numerador se eleva, enquanto seu denominador diminui. Logo, a pior conseqüência da não

verificação dos parâmetros macroeconômicos utilizados nas projeções acaba por ser o aumento

do prazo necessário para que essa razão se iguale a 1. Ao corrigir a projeção da relação

dívida/RLR utilizando os valores observados do crescimento do PIB nacional e estadu~l,".dos
I

reflexos da LC n." 87/96 e da taxa de inflação, obtém-se a trajetória observada na tabela 4.1~.1
\l
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TABELA 4.15
MÁXIMA RELAÇÃO DÍVIDA/RECEITA REAL LÍQUIDA

PROJEÇÃO REVISTA E RESULTADO VERIFICADO-1997/2007

Ano Máxima relação "divida/receita real líquida" Resultado
Trai etória inferior Trai etória 5U eríor Verificado

Fonte: GOVERNO FEDERAL, 1998b, p.4

Portanto, a alteração das variáveis macroeconômicas por si já foram responsáveis pelo

aumento do prazo necessário ao estado para estabilizar a relação entre a sua dívida e sua RLR na

proporção de 1 para 1. Isso aconteceu em 1997, mas, caso se verifique também ao longo dos

anos seguintes, poderá voltar a ocorrer.

Após revisadas as metas do programa, através da substituição pelos parâmetros

macroeconômicos realizados no ano de 1997, comparou-se o resultado verificado pelo estado a

essas metas revisadas. Seu eventual não cumprimento não deveria agora mais refletir flutuações

em variáveis que não estão sob controle das autoridades estaduais. Eventuais diferenças

significariam, então, o descumprimento das metas pelo governo estadual.

Efetuando-se tal comparação, verifica-se que as metas foram cumpridas, à exceção das

relativas ao crescimento real da receita tributária e à relação "gastos com pessoaIIRCL'; (tabela

4.12).

o superávit primário obtido, apesar da frustração de receita de ICMS, deveu-se a

compensações no âmbito das outras receitas e das despesas, principalmente de investimentos da

administração direta, que foram reduzidos a 50% do valor estabelecido no Programa. No que

tange à receita tributária, uma das razões dadas pelo estado para seu não cumprimento foi o

aumento da inadimplência dos contribuintes, cujo índice saltou de 6,4%, em outubro de 1997,

para 8,1%, em dezembro do mesmo ano. A explicação para tal fato residiria no aumento súbito
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das taxas de juros ocorrido nesse período e, portanto, em razões que também estão fora do

controle da administração estadual.

Embora o estado tenha cumprido a meta principal e a maior parte das metas essenciais,

ele não cumpriu rigorosamente todas as metas constantes do Programa de reestruturação e ajuste

fiscal.

4.2 - Consolidação e securitização de créditos junto ao estado: a solução encontrada para

as dívidas junto a empreiteiros e fornecedores

Como já mencionado, em janeiro de 1995, não existiam informações precisas sobre o

estoque da dívida junto a empreiteiros e a fornecedores do estado, visto tais débitos não haverem

sofrido um processo de consolidação. Estimativas imprecisas indicavam um montante de cerca

de R$ 3,5 bilhões para seu valor.

Sendo assim, num primeiro momento, era necessário ao estado proceder a um processo

de consolidação dessas dívidas, visando à obtenção de um valor líquido, certo e devidamente

auditado desses créditos contra o estado. Para tanto, em 1996, foi elaborado um cadastro dessas

dívidas na Secretaria da Fazenda, mediante estabelecimento de critérios uniformes de atualização

monetária e de aplicação de índices de preços, que por si só já implicaram em uma queda da

dívida, visto que em muitas entidades os cálculos ficavam a cargo dos credores. Ocorreu que,

como esperado, a dívida declarada não se verificou. Até julho de 1998, foram objetos de

consolidação créditos com a Secretaria da Fazenda e entidades controladas direta ou

indiretamente pelo estado num montante de R$ 1.489 milhões.

Conforme já mencionado, a estratégia adotada pelo governo do estado no seu programa

de reestruturação e ajuste fiscal para o período de 1997 a 1999, além da consolidação e do

refinanciamento da dívida do estado, abrangia também a redução necessária de seu estoque. Tal

redução seria conseguida não só através das amortizações extraordinárias referentes ao acordo

junto ao governo federal, mas também através da amortização de dívidas junto a empreiteiros e a

fornecedores do estado.

Para que tais dívidas flutuantes pudessem ser amortizadas, adotou-se um esquema através

do qual foi criada a Companhia Paulista de Administração de Ativos (CPA), a qual, no processo

de privatização das empresas, lançaria e liquidaria títulos, utilizando parcialmente recursos de

alienação de ativos. Com tal esquema em funcionamento, além de recursos advindos de

privatizações serem utilizados para abater a conta gráfica do acordo junto à União e, portanto,
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para abater o estoque da dívida contratual paulista, cerca de 30% do valor resultante das

privatizações teriam como destino, através da liquidação dos títulos emitidos pela CPA, o

abatimento de dívidas junto a empreiteiros e fornecedores, resultando, assim, na desejada

redução do estoque da dívida paulista.

4.2.1 - O esquema montado com a criação da Companhia Paulista de Administração de

Ativos-CPA

A forma adotada pelo governo paulista para a reestruturação das dívidas junto a

empreiteiros e a fornecedores englobava a criação da CPA, ocorrida através da Lei Estadual n.o

9.361, de 5/7/96, que criou o Programa Estadual de Desestatização - PED. Conforme esta lei,

um dos objetivos do PED é contribuir para a redução da dívida pública. A criação da CPA pode

ser vista como uma ferramenta que auxilia a atingir tal objetivo.

A CPA caracteriza-se por ser uma empresa pública de propósito especial sob a forma de

sociedade por ações, vinculada à Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo, e cujo capital foi

formado pela transferência, por parte do Tesouro do Estado, de ações de suas empresas e de bens

e ativos das administrações estaduais direta e indireta.

Sua criação deveu-se única e exclusivamente ao objetivo de reduzir as dívidas já

existentes do estado junto a fornecedores e empreiteiros", através da alienação onerosa de ativos

patrimoniais a ela transferidos e da emissão de títulos para amortizar dívidas contratuais do

estado, garantindo assim que parte da receita gerada com a privatização seja usada para pagar

esse grupo de credores, e só tendo sentido quando compreendida como parte integrante do PED.

Assim que tenha cumprido o objetivo para o qual foi criada, a CPA será dissolvida.

A CPA pode emitir títulos até o limite de seu capital integralizado, aceitando em

pagamento moeda corrente e créditos contra o estado, bem como alienar os bens e direitos a ela

transferidos, aplicando o produto da alienação exclusivamente na amortização de dívidas

contratuais do estado.

O capital social inicial autorizado pela Lei foi de R$ 15 bilhões. Foram transferidos

imóveis (previamente avaliados e relacionados em anexos da Lei, com seu uso condicionado à

31 Inicialmente, objetivava-se também contemplar às dívidas referentes a precatórios judiciais. Entretanto,
o Poder Legislativo procedeu a uma modificação do projeto original, reduzindo o esquema somente aos
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aprovação do Conselho Diretor do PED e respeitando a legislação de licitações) e ações de

algumas empresas estatais para a CPA para que esta pudesse emitir títulos e, dessa forma, retirar

dívidas do estado no mercado.

FIGURA 4.1
ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO DA CPA

(1) Tesouro Transfere
ativos àCPA

(3) Credores utilizam
debêntures da CP A nos
leilões de privatização

(4) Encontro de contas entre créditos
consolidados contra o estado em poder da
CPA, e as debêntures da CP A recebidas pelo
Tesouro nos leilões de privatização

e(2) CPA emite debêntures que poderão ser usadas nos leilões de privatizaçã
CREDORES

(2) Credores compram debêntures da CPA usando créditos contra o estado

o esquema montado com a criação da CPA funciona da seguinte maneira: com base no

capital transferido à CPA, cabe a ela emitir títulos (debêntures). Tais emissões são realizadas em

leilões na Bovespa, onde são aceitos como pagamento os créditos consolidados contra as

empresas do estado a serem privatizadas, e os créditos contra o Tesouro, as autarquias. as

fundações e as empresas controladas pelo Tesouro. de fornecedores. de prestadores de serviços e

de empreiteiros. Entretanto. para que o credor possa exercer o direito de utilizar seus créditos

junto ao estado nesses leilões, é necessário que seus valores tenham sido previamente

reconhecidos junto à Secretaria da Fazenda, no processo realizado de consolidação de tais

dívidas. Aos portadores de títulos da CPA é concedido o direito de utilizá-los no pagamento de

empresas incluídas no PED32
. Tais debêntures da CPA (com prazo de 18 meses para resgate e

créditos de empreiteiros e fornecedores contra o estado. Os precatórios deverão ser pagos exclusivamente
com recursos orçamentários (LEVI. 1997, p.23).
32 Como forma de pagamento nos leilões de privatização, são aceitos moeda corrente, créditos
consolidados contra as empresas incluídas no PED, ações de emissão da Cesp, da CPFL e da Eletropaulo
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juros de 9% ao ano acrescidos da variação do IGP-M) têm acesso privilegiado nos leilões de

privatização, sendo assegurado que um mínimo de 30% do valor das ações da empresa de

propriedade do Tesouro do Estado e da CPA que estão sendo alienadas podem ser pagos com

elas". De posse das debêntures da CPA após os leilões de privatização, o Tesouro recupera os

ativos que estão na CPA, devolvendo a esta o título emitido.

Tal securitização de dívidas apresenta como principal vantagem para o governo paulista,

a adequação das exigibilidades financeiras do Tesouro à sua capacidade de pagamento. Já ao

credor a securitização permite a recuperação da liquidez de um crédito de dificil recebimento.

Alternativamente, o credor pode optar por manter seu crédito original e aguardar que seu

pagamento seja efetuado segundo a ordem cronológica estipulada. De qualquer forma, o

esquema montado com a criação da CPA fornece a possibilidade desses credores obterem seus

pagamentos mais rapidamente, via programa de desestatização.

Outras vantagens criadas por esse modelo são a realização de um ajuste definitivo do

setor público, com a privatização de empresas, a capitalização do setor privado e a abertura do

leque de potenciais compradores de empresas estatais, o que tende a incrementar o preço de

venda das alienações efetuadas pelo governo do estado.

Resta salientar que esta não é a única forma através da qual as dívidas junto a

empreiteiros e fornecedores serão pagas. Tais dívidas contam também com a utilização de

recursos orçamentários para seu pagamento.

4.3 - Comentários finais

As projeções e metas estipuladas no programa de reestruturação e ajuste fiscal do estado

de São Paulo foram realizadas com base em um cenário econômico projetado, cuja descrição

para os primeiros três anos se encontra na subseção 4.1.2. Para o primeiro ano da execução do

programa, tal cenário, entretanto, não se verificou.

Visando à correção de eventuais distorções dos resultados obtidos pelo estado, mas que,

entretanto, deveram-se a fatores sobre os quais as autoridades estaduais não têm controle, foram

reavaliadas as metas fiscais estabelecidas no programa, através da utilização dos parâmetros

na aquisiçãoou integralizaçãode subscriçõesde açõesdas sociedadesa seremcriadasde acordocom o
dispositivono CapítuloIV da Leiquecriao PED,e títulosde emissãoda CPA.
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macroeconômicos verificados em 1997. Como resultado, o superávit primário e a taxa de

crescimento real da receita tributária para esse ano sofreram uma redução em termos de meta, e o

prazo necessário ao estado para igualar a razão dívida/RLR a 1 foi alongado.

Esse aumento de prazo deveu-se principalmente à redução do crescimento da economia,

que resultou em frustração da meta de crescimento da RLR. Uma vez que o pagamento do

serviço da dívida está atrelado a seu limite de comprometimento de 13%, uma queda da RLR

projetada resulta num aumento do resíduo acumulado, implicando em um crescimento da dívida

financeira do estado e, consequentemente, em uma elevação da razão Dívida/RLR. Portanto, por

si só, a não verificação do cenário econômico projetado quando do estabelecimento das metas do

programa já foi responsável pelo aumento do prazo necessário ao estado para estabilizar a

relação entre a sua dívida e sua RLR na proporção de 1 para 1. Isso aconteceu em 1997, mas,

caso se verifiquem tais frustrações de expectativa também ao longo dos anos seguintes, poderá

voltar a ocorrer.

Conforme já explicitado, a razão dívida/receita é função inversa do superávit primário.

Logo, quanto maior for a redução desejada da razão dívida/produto, maior é o superávit primário

requerido para tal queda.

Quando a taxa de crescimento da economia é reduzida, a razão dívida/receita cresce, dada

a redução da receita. Sendo assim, o resultado primário requerido para reduzir essa relação a um

patamar estipulado cresce e, portanto, está na razão direta da taxa de crescimento da economia.

Portanto, quando o crescimento da economia diminui, como verificado em 1997, apesar

de o resultado primário em termos de meta sofrer uma redução, o superávit primário requerido

para estabilizar a dívida como proporção da receita no patamar estipulado aumenta, tomando o

esforço necessário de ajustamento para atingir tal meta muito maior. Se não houver como

acelerar o crescimento da economia, a possibilidade de conter o crescimento da dívida e do seu

serviço passa a depender do esforço de ajustamento caracterizado pelo aumento do superávit

primário, isto é, pela redução dos gastos não financeiros, pela elevação da carga tributária, ou por

uma combinação das duas alternativas.

Uma vez que não há mecanismos de ajuste no caso de uma queda da receita, para que o

estado possa cumprir as metas estabelecidas, as despesas devem ser ajustadas proporcionalmente

a essa queda. Tendo em vista que algumas despesas não são passíveis de redução, que uma

33 Caso tal percentual não seja atingido, as sobras que se verificarem poderão ser alienadas de imediato,
independente dessa obrigação.
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elevação da carga tributária não é uma saída provável e que, quando alcançarem os níveis

mínimos para a administração pública, as despesas de custeio não terão mais como serem

reduzidas, a probabilidade de contenção de gastos em investimento do estado como variável de

ajuste é alta. Tal característica já foi verificada em 1997, quando o resultado primário obtido se

deveu principalmente à redução dos gastos de investimento em, relação à meta preestabelecida

(GOVERNO FEDERAL, 1998b, p. 8).

Dessa forma, se, no futuro, cenários econômicos de pouco crescimento continuarem a

serem verificados, tal como em 1997, isso poderá significar ao estado uma necessidade de

efetuar crescentes ajustes visando à redução de seu estoque de dívida como proporção de sua

receita. Tal ajuste poderá ser realizado em detrimento de investimentos por parte do estado. Caso

contrário, se a economia voltar a crescer, o quadro enfrentado pelo estado sofre uma

considerável melhora e tais reduções de despesa não se tomam tão necessárias.

Da trajetória futura da economia depende o cumprimento dos objetivos do ajuste

realizado pelo novo governo. Ela ditará a intensidade com que tal ajuste deverá futuramente

continuar a ser realizado.
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