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Os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste 
e Centro - Oeste - FNO, FNE e FCO - foram criados pela Lei n.º 7.827, de 
27 de setembro de 1989, posteriormente alterada pela Lei n.º 9.126, de 10 
de novembro de 1995. A Lei n.º 7.827 regulamentou o artigo 159, I, c da 
Constituição Federal de 1988, o qual definia a entrega de 3% do imposto de 
renda e do imposto sobre produtos industrializados para aplicação em 
programas de financiamento ao setor produtivo dessas regiões, através de 
suas instituições financeiras de caráter regional e de acordo com os planos 
regionais de desenvolvimento. Coube à Lei n.º 7.827, além de criar os 
Fundos, manter a distribuição do percentual entre as regiões e as 
instituições financeiras responsáveis pela gestão dos recursos já 
designadas no artigo 34, § 10, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

Esta vinculação orçamentária, a exemplo de outras previstas na 
Constituição de 1988, enfraqueceu o papel do Orçamento Federal como 
instrumento de planejamento de política fiscal por várias razões. Em 
primeiro lugar, porque a descentralização em si representa um fator 
determinante na redução da disciplina fiscal, dificultando a coordenação 
entre políticas econômicas, conforme tem sido amplamente apontado na 
literatura especializada1. A não ser quando atuam de forma coordenada 
com a União, os governos locais não atribuem aos respectivos orçamentos 
as funções de contribuir para estabilizar preços e buscar pleno emprego, 
crescimento do produto e equilíbrio externo, mas apenas demandam 
maiores gastos. Baseados em estudos econométricos, Hagen & Harden 
(1996) chegam a propor a centralização do processo orçamentário como 
meio para reduzir o déficit público: “Spending and deficits can be reduced by 
introducing elements of centralization in the budget process.”(p.3); ”Our 
empirical results show a strong correlation between our index of 
centralization and fiscal discipline.”(p.2)  

Essas implicações tornam-se bastante sérias quando se 
considera ser o Brasil uma das federações mais descentralizadas do 
mundo2 e, no que diz respeito aos Fundos Constitucionais, quando o Art. 2°, 
§ 1° da Lei n.º 7.827 estabelece que “ficarão a salvo das restrições de 
controle monetário de natureza conjuntural” e que o crédito será concedido 
“em função das reais necessidades das regiões beneficiárias”. Dado que 
tais necessidades são ilimitadas, seria sempre impossível destinar recursos 
no montante desejado. Este é, aliás, o motivo básico que faz com que as 
sociedades democráticas optem por um orçamento: a necessidade de 
definir prioridades para alocar recursos escassos. A ninguém caberia 
                                                           

1 Ver Tanzi (1996), Ter-Minassian (1997) e Hagen & Harden (1996). 
2 Ver Shah (1997). 



imaginar que os recursos possam ser ilimitados e que, portanto, todas as 
necessidades venham a ser atendidas, ou que isso possa ser feito à 
margem de qualquer outra consideração de política econômica. 

Ressalte-se, ainda, que a vinculação sob a forma de subsídios ao 
desenvolvimento regional parece estar, cada vez mais, na contramão da 
História. Os instrumentos de política econômica que vem sendo utilizados 
por vários países buscam a harmonização de impostos e subsídios numa 
economia globalizada.3 A recente política da União Européia para reduzir as 
desigualdades regionais,  descrita por Brito & Bonelli (1997), é um bom 
exemplo: “(...)os policy-makers estão se afastando da sua anterior 
dependência dos subsídios como forma de incentivo ao investimento e ao 
emprego. As medidas estão sendo orientadas mais em direção ao aumento 
da competitividade e ao ambiente regional de negócios, através do 
desenvolvimento de infra-estrutura, transferência de tecnologia e serviços 
de consultoria, especialmente para makerting e exportações. A natureza da 
provisão de infra-estrutura propícia aos negócios também está mudando: a 
tradicional oferta de terrenos e serviços locais está sendo suplantada pela 
criação de parques de ciência e tecnologia e centros de telecomunicações.”  

Numa postura menos radical, poder-se-ia argumentar que os 
programas de crédito do governo ao setor privado, por terem por objetivo a 
implementação de políticas, devem incluir subsídios a setores considerados 
preferenciais (áreas de habitação, exportação, agricultura, investimentos em 
infra-estrutura). A lógica, neste caso, estaria no fato de que, de outra forma, 
esses setores não teriam acesso aos mercados financeiros ou pagariam 
taxas mais elevadas.  

Contudo, se a situação social e as diretrizes de política 
econômica apontam a necessidade de conceder subsídios a um setor ou 
região, porque não incluir esses gastos no Orçamento ? No interesse do 
controle dos gastos, é sempre preferível reconhecer antecipadamente e 
explicitar tanto quanto possível o caráter de subsídio dos empréstimos, 
separando os elementos de empréstimo puro e de subsídio. Os 
empréstimos devem ser pautados em “análise de crédito”, enquanto que os 
subsídios, fruto de uma decisão de política econômica referendada pela 
sociedade, devem ser incluídos no Orçamento, evitando-se tanto quanto 
possível o recurso a mecanismos menos transparentes (equalização de 
taxas, emissão de títulos, etc.).  

Os Fundos Constitucionais, como vinculação orçamentária, 
também ajudam a cristalizar uma visão equivocada de que alguns gastos 
pertencem à União e outros às regiões quando, na verdade, todos os gastos 
são realizados em regiões, estados e municípios. Convém lembrar que 
promover o desenvolvimento para equilibrar regiões em situação econômica 
diferente é também uma das funções do Orçamento. Nesse sentido, a 

                                                           

3 O artigo “The disappearing taxpayer”, publicado na The Economist em 31/05/1997, 
discute algumas das implicações políticas e distributivas desse processo. 



diferença entre realizar investimentos numa região através de um Fundo ou 
assignando-os diretamente no Orçamento é que, no segundo caso, é mais 
fácil definir prioridades, evitar duplicidades e buscar maior eficiência e 
controle do gasto.  

O fraco controle sobre o nível do gasto público no âmbito dos 
Fundos Constitucionais tem, em parte, origem no fato de que os subsídios 
concedidos ficam implícitos nas transferências orçamentárias. A Lei n.º 
9.126, de 10 de novembro de 1995, determina a aplicação da Taxa de Juros 
de Longo Prazo - TJLP sobre empréstimos concedidos com recursos dos 
Fundos Constitucionais acrescida de del credere de até 6% ao ano 
compatível com os riscos assumidos pelos financiamentos concedidos e 
adequados à função social de cada tipo de operação. Nas operações 
contratadas com pequenos produtores rurais, os encargos financeiros tem 
uma redução adicional de até 5% e no financiamento de investimentos para 
a produção de bens manufaturados e semimanufaturados destinados 
exclusivamente à exportação, a remuneração é a Taxa de Juros para 
Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres 
(LIBOR) acrescida de del credere definido pelos bancos administradores 
dos referidos Fundos, em função do risco de crédito. Os subsídios incluem 
ainda, de acordo com o Art. 8° da Lei n.º 7.827, isenção dos resultados, 
rendimentos e operações de financiamento de qualquer tributo ou 
contribuição.  

O controle dos gastos tende a ser muito mais rígido quando a 
liberação de recursos ocorre em dinheiro do que quando o subsídio decorre 
de diferencial de taxas praticadas. A conseqüência fiscal neste último caso é 
a transferência para as gerações futuras dos encargos do financiamento 
desses gastos através do aumento da dívida, a qual fica ainda sempre 
sujeita a pressões por alongamentos e renegociações. Esse comportamento 
torna quase impossível conhecer os subsídios a priori, fato constatado 
quando se avalia de forma recorrente a situação fiscal dos Fundos e a 
capacidade de repagamento dos devedores, em especial os do crédito rural. 
Os Arts. 5º e 7º da Lei n.º 9.138, de 29 de novembro de 1995, por exemplo, 
autorizaram o alongamento de dívidas originárias de crédito rural realizadas 
até 20 de junho de 1995 com recursos dos Fundos, inclusive as já 
renegociadas, correndo o custo da equalização à conta do respectivo fundo. 

No que se refere à destinação/eficiência do gasto, sabe-se que 
maior descentralização não implica necessariamente redução das 
desigualdades regionais. Lavinas et alli (1997) mostra que, entre 1985 e 
1994, ocorreu um aumento da variância dos PIBs per capita e da 
concentração da renda regional: enquanto em 1985, 7 estados detinham 2/3 
da riqueza do país, em 1994 esse percentual subiu para 77,3%. Tais dados 
indicam que, embora as transferências aos Fundos Constitucionais tenham 
se mantido em níveis elevados (0,15% do PIB na reprogramação 
orçamentária de 1997 e 0,16% do PIB no Projeto de Lei Orçamentária de 



1998), os desequilíbrios inter-regionais aumentaram, rompendo com o 
padrão da década de 70, fase em que a centralização era justamente maior. 

Barros (1997) também concorda com a proposição de que o 
Brasil vinha conseguindo reduzir as disparidades regionais no período 
1947/88 e, no entanto, com o aumento da descentralização orçamentária 
após 1988, o êxito desta política deixa de existir. Para o autor, o fim da 
redução das disparidades regionais deve-se à queda de salários reais nas 
regiões mais prósperas, o que tornou o Nordeste menos competitivo no 
Brasil e no mundo. 

A resposta para esse aparente paradoxo pode estar na 
ineficiência do atual modelo de desenvolvimento regional, calcado em 
transferências e empréstimos subsidiados. De modo geral, as vinculações 
orçamentárias apenas criam automatismos que petrificam prioridades 
passadas para o futuro e reduzem o campo de atuação da programação da 
despesa.  

Mas, neste caso particular, há ainda uma outra razão para que a 
alocação de recursos dos Fundos não seja a mais eficiente. Uma vez 
realizadas as transferências, as prioridades na concessão e os encargos 
financeiros passam a ser definidos, de modo discricionário, pelas 
instituições financeiras responsáveis. Pela lei, a redução de encargos 
financeiros referentes a juros e atualização monetária fica apenas 
condicionada ao fato das atividades serem consideradas prioritárias e de 
relevante interesse para o desenvolvimento econômico e social das regiões. 
Assim, de nada adianta que a mesma Lei proíba a aplicação de recursos a 
fundo perdido e estabeleça, como diretriz, o seu uso criterioso e uma 
adequada política de garantias, se a concessão de crédito fica sujeita às 
pressões políticas regionais.  

Do ponto de vista distributivo e ainda no capítulo das pressões 
políticas, chama a atenção o fato das instituições financeiras responsáveis 
serem apenas as federais, de caráter regional: o Banco da Amazônia S.A. - 
Basa para o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO; o 
Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB para o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste - FNE e  o Banco do Brasil S.A. - BB para o 
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO.  

Tecnicamente, não há justificativa para esse tipo de 
discriminação em relação às instituições financeiras. Ao contrário, o apoio 
das instituições financeiras federais de caráter regional, identificadas como 
governo, tem um componente de moral hazard. Os devedores sentem-se 
mais seguros e tendem a contrair maiores dívidas esperando contar com o 
perdão em caso de dificuldade. Além disso, a concentração da concessão 
do crédito nas instituições financeiras federais de caráter regional, por expô-
las à pressão política, tende a reduzir a eficiência da concessão de 
empréstimos. Naturalmente, essas instituições também são beneficiadas 
pois, além de vantagens indiretas, fazem jus à taxa de administração de até 



3% ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo respectivo e 
apropriada mensalmente. 

Uma proposta de reformulação e os aspectos legais 

1)  O ideal seria procurar um modelo de estímulo ao 
desenvolvimento regional menos calcado em subsídios e que direcionasse, 
através do Orçamento, o mesmo percentual de IR e IPI para projetos de 
investimentos nas regiões. É de se esperar, contudo, grande resistência 
política a esse caminho que exigiria, na prática, a extinção dessas 
transferências associadas aos Fundos.  

Essa solução exigiria ainda que se propusesse uma Emenda 
Constitucional. Por ter status superior, a Emenda automaticamente 
revogaria as disposições em contrário da Lei n.º 7.827 e da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 1998, que no seu art. 54, VI, praticamente repete o 
texto da Lei n.º 7.827. 

2) Uma outra solução seria continuar concedendo os subsídios 
mas através da inclusão no Orçamento das despesas correspondentes e, 
portanto, com maior transparência e disciplina fiscal. Além disso, em 
substituição ao papel hoje desempenhado com exclusividade pelas 
instituições financeiras de caráter regional, a concessão de empréstimos 
poderia ser estendida à rede bancária geral. Este último aspecto, no 
entanto, estabelece diferenças nos caminhos legais possíveis: 

a) Como o Artigo Constitucional não cria a figura dos Fundos, 
mas apenas define a entrega de um percentual de IR e IPI para aplicação 
em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões, através de 
suas instituições financeiras de caráter regional e de acordo com os planos 
regionais de desenvolvimento, é possível que, respeitadas tais condições, 
se possa incluir os gastos no Orçamento sem a necessidade de alteração 
da Constituição. Isto é, tratando-se apenas de uma interpretação do Artigo 
Constitucional diferente da hoje vigente com base na Lei n.º 7.827, a 
alteração poderia ser realizada mediante Lei que regulasse inteiramente a 
matéria. Uma Lei de status jurídico equivalente à Lei n.º 7.827 poderia 
substituí-la e ao art. 54, VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 1998.  

b) Se, no entanto, houver intenção de alterar também as 
condições iniciais previstas na Constituição, inclusive no que diz respeito ao 
papel das instituições financeiras de caráter regional, será preciso propor 
uma Emenda Constitucional. Por ter status superior, a Emenda 
automaticamente revogaria as disposições em contrário da Lei n.º 7.827 e 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 1998. 
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