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SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA DE ENTES SUBNACIONAIS COM
GARANTIA DA UNIÃO

A Secretaria do Tesouro Nacional (“STN”) promoveu, durante o período de 10 de setembro a 10
de outubro de 2019, consulta pública a respeito da possibilidade de securitização de dívida dos
entes subnacionais com garantia da União (“Consulta Pública”). A iniciativa visou esclarecer, por
meio de discussão e avaliação pela sociedade, os custos e benefícios da securitização, bem como
caminhos alternativos que acarretem menor custo financeiro do endividamento para os entes.

Após o período de encaminhamento das sugestões, a comissão formada por servidores da STN
apresentou, em 16 de janeiro de 2020, por meio da Nota Técnica SEI nº 10525/2019/ME, relatório
sobre os resultados encontrados (“Relatório”). A Consulta Pública contou com onze manifestações,
entre eles, da Associação Brasileira de Mercado de Capitais, instituição financeira, consultorias e
pessoas físicas.

Atualmente, a securitização de operações de crédito, interno ou externo, que conte com
garantia da União é vedada, por força da Resolução da STN GECGR nº 3, de 25 de julho de 2018
(“Resolução GECGR 3”). Referida vedação não se aplica a operações de crédito cujo custo efetivo
do empréstimo seja inferior ao custo de captação da União e a operações de crédito interno
contratadas no âmbito do Regime de Recuperação Fiscal.

Em um panorama de queda das taxas de juros, maior liquidez e interesse do mercado na
diversificação de portfólio, a securitização da dívida de ente subnacional com garantia soberana se
mostra como uma alternativa favorável de captação de recursos para os entes.

Os participantes da Consulta Pública apresentaram sugestões e contribuições de melhorias ao
modelo atual de contratação de operações de crédito pelo setor público que promoveriam redução
de custos aos entes e atuação mais efetiva do mercado. Dentre as sugestões, destacamos as mais
relevantes abaixo.

Redução do custo da dívidaRedução do custo da dívida

Procedimento licitatório que inclua fatores econômicos e qualitativos, como histórico da
instituição financeira com o Tesouro Nacional e ranking da instituição no mercado de
capitais, de forma a estimular a concorrência e inovação pelo mercado;

Editais padronizados contendo minutas avançadas dos documentos da operação, com
flexibilidade de negociação dos termos dos documentos de forma a ficarem integralmente
alinhados com a prática de mercado;
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Inclusão de cláusulas padrão de mercado, tais como market flex, obrigações do ente
mutuário, condições precedentes para desembolso/colocação do papel no mercado, resilição
voluntária e involuntária, indenização e disputas por meio de arbitragem;

Liberdade de escolha do formato de colocação (oferta pública via Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, oferta pública com
esforços restritos de colocação via Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, ou
colocação privada) e do veículo de colocação (FIDC, debêntures, letras financeiras
vinculadas ou certificados de depósitos bancários vinculados); e

Liberdade de escolha do público alvo da securitização, buscando o perfil de investidor que
seja mais eficiente para a operação (investidores institucionais locais, pessoas físicas,
bancos ou investidores estrangeiros).

Melhorias no contrato de garantia da UniãoMelhorias no contrato de garantia da União

Alteração da nomenclatura “garantia” para “coobrigação”, trazendo melhor percepção pelo
mercado e evitando a discussão sobre a renúncia ao benefício de ordem;

Cross default com a totalidade da dívida mobiliária da União, e não apenas com os credores
da operação;

Cláusula de arbitragem, tanto no mercado local como no internacional;

Aprimoramento e simplificação do processo de notificação à União em relação ao não
pagamento pelo ente devedor; e

Previsão de alteração da conta corrente recebedora da garantia, permitindo que a União
pague os valores devidos diretamente em uma conta vinculada (de um trustee ou agente de
pagamento), em vez da conta reserva da instituição financeira mutuante no Banco Central.

Mitigação de riscosMitigação de riscos

Crowding out do Tesouro Nacional:

Risco: volume maior de oferta de papéis securitizados pode competir por recursos do
Tesouro Nacional, aumentando as taxas pagas pelo Tesouro no mercado local e
internacional; e

Mitigantes: liquidez nos mercados locais e internacionais; volumes propostos não são
suficientes para competir com o volume captado pelo Tesouro Nacional; perfil de
investidores diferente em papel estruturado e em títulos tradicionais.

Falta de controle do acesso aos mercados por entes subnacionais:

Risco: facilidade de acesso no mercado dos entes subnacionais traz o risco de más práticas
que podem surtir riscos de imagem e crédito para o Tesouro Nacional e para o País; e

Mitigantes: critérios mínimos para securitização, como a obrigatoriedade do envolvimento
de partes do setor público com renomado conhecimento de boas práticas nos mercados de
capitais (BNDES ou Tesouro Nacional), no processo de contratação e estruturação das
operações.

EstruturasEstruturas

Adoção de garantia parcial da União, por meio de uma bifurcação do financiamento em mais
de uma tranche – uma com e outra sem a concessão de garantia soberana;
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Capacidade de captação de crédito sem a garantia soberana no mercado doméstico, para
entes que possuem capacidade de pagamento (rating) A, e no mercado externo para entes
que possuem capacidade de pagamento (rating) A e B;

Adoção, para as securitizadoras de créditos financeiros, de regime fiduciário semelhante ao
regime das securitizadoras de crédito imobiliário, com a constituição de patrimônio
segregado; e

Alteração da Resolução do Banco Central nº 4.661, de 25 de maio de 2018, de forma a
permitir que as entidades fechadas de previdência complementar realizem aplicações
financeiros que tenham lastro em créditos com a garantia da União, maximizando a base de
investidores institucionais locais interessados no papel.

A STN irá submeter os resultados da Consulta Pública às áreas pertinentes para discussão e
reavaliação do tema. Isso poderá resultar na revogação da atual vedação à possibilidade de
securitização dos entes subnacionais com garantia da União imposta pela Resolução GECGR 3.

Maiores informações sobre a Consulta Pública e acesso à integra do Relatório estão disponíveis
neste link.
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http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/encerramento-da-consulta-publica-sobre-securitizacao-da-divida-dos-entes-subnacionais
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