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A dissintonia entre Tesouro e BC

Por Camila Villard Duran

O debate brasileiro sobre a gestão da política monetária centrou-se, recentemente, na proposta de criação de
depósitos remunerados junto ao Banco Central. A mídia econômica tem divulgado argumentos contra e a favor
dessa política. Ainda que os argumentos a favor partam de um diagnóstico adequado do problema - ou seja, a
expansão das operações compromissadas tem impactado excessiva e desnecessariamente a política fiscal -, a
reforma do Banco Central deveria ir além. A criação de instrumentos mais efetivos para a gestão da moeda
pressupõe um rearranjo de funções institucionais entre o BC e o Tesouro.

A proposta dos depósitos remunerados tem desconsiderado a principal vantagem do uso de títulos públicos nas
operações do BC: sua facilidade de negociação e transferência de propriedade. Depósitos, geralmente, não são
negociáveis e adicionar essa "mobilidade" ao arcabouço jurídico depende da alteração de outra lei, não somente da
Lei 4.595/1964, mas também da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF).

A proposta é, portanto, menos útil e menos promissora do que as autoridades brasileiras fazem supor. O insucesso
da manipulação de depósitos por economias avançadas, ou mesmo pelo Banco Central brasileiro em relação ao
compulsório, aponta para o esgotamento desse modelo de política em mercados financeiros mais desenvolvidos.

Projeto de lei complementar deveria retirar a proibição de o Banco Central emitir títulos
próprios

Por sua vez, o argumento contra a proposta dos depósitos remunerados adota uma perspectiva de análise pouco
adaptada ao problema político. Ela recorre ao modelo de funcionamento da política fiscal para tratar de questão
monetária e funda-se no enquadramento institucional da LRF.

A LRF foi claramente uma conquista social importante do pós-estabilização do Plano Real. Hoje, contudo, seus
dispositivos sobre o Banco Central são inadequados ao contexto institucional brasileiro, que combina câmbio
(relativamente) flutuante, regime avançado de metas de inflação e acúmulo de reservas internacionais. A LRF não
tem sido capaz de responder à complexidade trazida pela década de 2000 e, particularmente, pela crise de 2008 ao
Brasil.

Um banco central não é um banco comercial público. Em um regime de câmbio flutuante, ele não pode quebrar ou
dar "calote". Ele está protegido da possibilidade de insolvência, porque ele exerce o poder constitucional de emitir
a própria moeda (arts. 21, VII, e 164, caput, Constituição Federal). A autoridade monetária pode, na prática,
acumular perdas sucessivas ou operar com patrimônio negativo, sem que isso prejudique a emissão da moeda, ou
demande uma suposta "recapitalização" pelo governo.
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Qual é o limite, então, dessa atuação monetária? É a sustentabilidade da confiança social na moeda fiduciária. Essa
moeda não representa uma quantidade fixa de ouro ou moeda estrangeira, mas um determinado poder de compra
medido pelo IPCA. Essa confiança é fortemente sustentada por uma política fiscal que gere desenvolvimento,
assegure o fluxo de investimentos produtivos e promova inclusão socioeconômica.

A política do Tesouro impacta o poder de compra da moeda nacional e alimenta sua confiança nos planos nacional
e internacional. Entretanto, a moeda não é propriamente emitida pela política fiscal e não deveria se submeter a
seus princípios de funcionamento. Ela é operacionalizada por intervenções de mercado do Banco Central, que
recorre a títulos da dívida pública.

De onde vem, então, a necessidade do Tesouro "recapitalizar" o BC quando este sofre perdas? No Brasil, essa
"necessidade" decorre exclusivamente de uma obrigação legal, instituída pela LRF (art. 7º). É uma realidade
construída pelo direito. A lei também determina que, em caso de ganhos, eles sejam transferidos ao governo
semestralmente, inclusive lucros não realizados - algo bastante controverso e pouco alinhado às melhores práticas
internacionais. Esse modelo foi reforçado pela adoção da Lei 11.803 de 2008, que instituiu a equalização cambial.

A combinação desses normativos tende a reforçar uma disciplina jurídica que submete o Banco Central a
princípios de política fiscal pouco ideais para o desempenho da autoridade monetária. Ademais, ela cria uma
dinâmica de dissintonia entre Tesouro e BC.

A distribuição recorrente de ganhos ou perdas impacta consideravelmente a autonomia da política monetária. A
partir da sua incorporação, o Tesouro influencia diretamente a quantidade de moeda na economia, aumentando a
liquidez (usando os recursos adicionais para a quitação de débitos fiscais, como no pagamento das "pedaladas"
pelo governo Dilma) ou expandindo a dívida pública em decorrência da gestão da moeda (cobertura de perdas do
BC e recomposição da sua carteira de títulos). Para atingir a meta da taxa Selic e cumprir seu mandato
institucional, o banco central está obrigado a intervir no mercado por meio de compromissadas e impacta, por seu
turno, o estoque da dívida pública (política fiscal).

Qual seria, então, a solução legal mais adequada? É um projeto de lei complementar que retire a proibição jurídica
da autoridade monetária emitir títulos próprios (art. 34, LRF). Bancos centrais em diversos países têm a
prerrogativa de emitir títulos. Estudo recente do FMI aponta que é mais frequente a adoção desse mecanismo por
países emergentes, comparativamente a economias avançadas ou pouco desenvolvidas, e que adotam o sistema de
metas de inflação. Esse instrumento tem servido, subsidiariamente, para incentivar o mercado de títulos local.

Bancos centrais em países emergentes, que têm em seu balanço ativos em moeda estrangeira e adotam o regime de
metas, precisam de mais instrumentos para gerir adequadamente a liquidez. O uso exclusivo de títulos da dívida
pública tem se revelado pouco apropriado para fazer essa gestão. Uma reforma institucional mais ampla é
imprescindível.
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