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Apresentação

A partir da década de 1990, o Brasil iniciou um novo ordenamento 
no âmbito da administração pública que, a meu ver, decorre das signi-
fi cativas transformações culturais produzidas pela sociedade moderna. 
Instrumentos legais, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, refl etem 
esse novo pensamento sobre regras para orientar as práticas que en-
volvem o interesse coletivo.

Não há dúvida de que a crise fi scal que vem abalando as economias 
capitalistas nos últimos anos é um dos fatores responsáveis por tantas 
mudanças nas perspectivas governamentais, empresariais, nas estruturas 
familiares e até mesmo individuais.

Na análise desse cenário, não se pode ignorar o peso do endivida-
mento público como causa tanto da crise quanto das mudanças que 
ela promoveu e ainda promove. Lembro-me, em detalhes, do otimismo 
que marcou a primeira posse do ex-governador Dante de Oliveira, 
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em 1995, e de como aquele otimismo foi se diluindo até atingir uma 
situação de desalento diante da constatação do caos fi nanceiro em que 
se encontrava o Estado. Houve meses em que as parcelas da dívida 
com a União consumiam até 46% da receita, impedindo o governo 
de honrar outros compromissos, como pagamento de salários em dia, 
fornecedores e, menos ainda, realizar investimentos.

Entretanto, foi aquele quadro de difi culdades que forçou o governo a 
tomar a decisão de realizar um amplo programa de reestruturação fi scal 
e administrativa que começou em 1996. Dentre as medidas do programa, 
é preciso destacar a renegociação da dívida pública de Mato Grosso, 
cujo perfi l era totalmente desconhecido até aquele momento.

O contrato de renegociação, assinado em 1997, foi fundamental 
para que Mato Grosso retomasse o curso do desenvolvimento. O Es-
tado saiu da beira do caos para uma realidade de desenvolvimento 
que será perene enquanto o governo cuidar com rigor da questão do 
endividamento público.

Parte importante da história da Dívida Pública de Mato Grosso é 
apresentada nesse trabalho de Rodinei Teodoro. Fui um incentivador 
dessa publicação por acreditar que as informações aqui contidas ser-
vem não apenas como registro histórico, mas, principalmente, como 
instrumento de orientação para os gestores públicos no momento de 
tomar decisões sobre o assunto.

Valter Albano

Conselheiro do Tribunal de Contas

do Estado de Mato Grosso
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A Dívida Pública, um desafi o enfrentado pelos governantes e téc-
nicos da área, tem sido apontada como causa principal da conjuntura 
infl acionária e das restrições aos investimentos econômico e social. 

Até o início da década de 1990, os gestores administravam a dívida 
de forma desordenada, mesmo porque não havia uma preocupação 
com o acompanhamento e o planejamento, trazidos pela Constituição 
de 1988 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000.

O estoque da Dívida Pública é apresentado como problema insolúvel 
nas três esferas governamentais. Em Mato Grosso, chegou à relação de 
3,4 vezes a receita própria anual do Estado no exercício de 1995, con-
forme informação contida no livro “Do caos ao equilíbrio fi scal – uma 
dífi cil travessia”, de autoria do economista e conselheiro do Tribunal 
de Contas de Mato Grosso, Valter Albano da Silva.

Segundo Ronald Domingues (site www.ronaldomingues/20020/.
htm), os fatores que provocam o crescimento da Dívida Pública brasileira 
dividem-se em estruturais e conjunturais. Dentre os fatores estruturais, 
estão o refi nanciamento dos Estados e Municípios (R$ 297,7 bilhões), 
o reconhecimento dos passivos contingentes ou “esqueletos” (R$ 128,2 
bilhões), os incentivos fi scais, a reforma agrária, e outros. No que diz 
respeito aos fatores conjunturais, há a depreciação do real frente ao 
dólar e a manutenção da taxa de juros em um patamar elevado. Até 
junho de 2002, a dívida líquida do setor público atingiu 750 bilhões de 
reais, ou 58,6% do Produto Interno Bruto (PIB). Cada alta de 1% no 
dólar ou na SELIC representa um avanço no endividamento líquido de 
aproximadamente 0,26% do PIB.

O referido autor afi rma que é possível a sustentabilidade de uma 
Dívida Pública no patamar de aproximadamente 60% do PIB. Cita países 
como o Japão e a Itália, que possuem dívida líquida de aproximada-
mente 62% do PIB, e casos como o do Canadá, que chega aos 103%. 
Países do mundo inteiro reduzem o endividamento através de uma 
prática elementar: gastando menos do que arrecadam. A Irlanda, que em 
1987 contava com uma dívida de 111% do PIB, manteve superávits por 
15 anos e, em 2002, sua dívida era de 30% do PIB. A dívida da Bélgica 

Endividamento_Publico.indd   13Endividamento_Publico.indd   13 5/7/2005   10:34:275/7/2005   10:34:27



14 • Endividamento Público do Estado de Mato Grosso – 1991/2003 

chegou aos 138% do PIB, em 1994, e adotou imediatamente a política de 
superávits primários. Apenas seis anos depois, essa relação baixou para 
104% do Produto Interno. A manutenção de superávits primários apre-
senta-se como fator crucial para corrigir essa trajetória. Em um primeiro 
momento, a dívida continua subindo devido às altas taxas de juros, mas 
no momento seguinte uma maior confi ança no país favorece a queda 
dessas taxas e ocorre o que Fábio Giambiage chama de turning point 
(ponto de retorno), ou seja, o início da queda da Dívida Pública.

Motivado pela busca da real situação do endividamento do Estado 
de Mato Grosso, bem como sua evolução nos últimos treze anos, este 
trabalho se propõe a responder às indagações:

• Qual foi o crescimento real da relação Dívida Consolidada e Re-
ceita? – utilizando-se, para tanto, indicadores econômicos.

• Com a evolução que a dívida e a receita vêm apresentando, é 
possível pagá-la?

• Quais os custos anuais dos atuais contratos de dívida?

O foco desta análise é a comparação entre a Dívida Pública Conso-
lidada do Estado de Mato Grosso e seu endividamento com a Receita 
Corrente, o dólar e o PIB estadual, compreendido entre o exercício 
de 1991 a 2003. 

Utilizou-se como suporte metodológico, além de textos coletados na 
internet, balanços do Governo do Estado de Mato Grosso, bem como 
obras que tratam do tema.

A abordagem foi quantitativa, que, segundo Oliveira (2001), é o 
método adequado, com emprego de recursos e técnicas estatísticas, 
garantindo a precisão dos resultados, evitando distorções de análise e 
de interpretações.

A pesquisa foi do tipo exploratória, com o objetivo de proporcionar 
maior familiaridade com o problema e torná-lo mais explícito, além de 
facilitar a construção de hipóteses (Gil, 1995).

Os dados foram obtidos através de pesquisa bibliográfi ca e da coleta 
documental (balanços do Estado de Mato Grosso), que, segundo Laka-
tos & Eva Maria (2003), caracteriza-se com a coleta de dados restrita a 
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documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes 
primárias, como os documentos de arquivos públicos.

Para o estudo proposto, foi realizada uma avaliação do total do 
Passivo Permanente (PP), registrado no Balanço Patrimonial (Diretas 
e Indiretas) de cada exercício, como também considerado o Resultado 
Financeiro estabelecido nos parágrafos 1º e 2º do art. 43 da Lei 4.320/64, 
que aumenta ou diminui o total do endividamento do Estado, resultado 
este que denominamos de Endividamento Líquido do Estado (ELE), 
com os detalhamentos demonstrados a seguir:

Endividamento Líquido do Estado de Mato Grosso

(ELE = PP - AF + PF)

Passivo Permanente (PP)

Dívida Fundada Interna por Contrato – Direta
Dívida Fundada Interna por Contrato – Indireta
Resíduos de Parcelamento de Dívidas
Dívida Fundada Interna por Título
Dívida Fundada Externa
Obrigações Diversas

Ativo Financeiro (AF)

Disponível Financeiro
Realizável – Administração Indireta
Realizável – Administração Direta

Passivo Financeiro (PF)

Administração Direta
Administração Indireta

Resultado Financeiro (AF – PF)

Este trabalho compreende sete capítulos assim estruturados:
Capítulo I – traz conceitos de alguns autores sobre Dívida Pública, 

Receita Líquida Real, Dívida Pública Fundada, Ativo Financeiro, Passivo 
Financeiro, Resultado Financeiro e Endividamento Líquido do Estado.

Capítulo II – apresenta o conceito que envolve a Dívida Pública de 
forma mais aprofundada e um detalhamento analítico de cada con-
trato pertencente ao estoque de dívida do Estado de Mato Groso, em 
31/12/2003.
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Capítulo III – traz esclarecimentos sobre os Custos dos Contratos 
de Dívida do Estado de Mato Grosso tendo, como média, o período 
estabelecido de 1998 até 2003, através de quadros e planilhas.

Capítulo IV – expõe, através de gráfi cos e quadros numéricos, a 
evolução da dívida e do endividamento do Estado de Mato Grosso, 
de 1991 a 2003.

Capítulo V – resume a meta nº 1 do Relatório do Programa de Re-
estruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Mato Grosso elaborado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, no período de 1997 até 2003.

Capítulo VI – analisa os resultados, com base nos quadros e gráfi cos 
dos capítulos anteriores.

Capítulo VII – após as exposições, análise, demonstrações gráfi cas 
e numéricas, apresenta-se a conclusão.
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