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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho defende a tese de que, nas crises internacionais da dívida pública 

que conduzem à necessidade de sua reestruturação (isto é, a modificações dos termos de 

pagamento geralmente traduzidos em alongamento dos prazos ou reduções dos juros e 

do principal), os critérios normativos de solução de controvérsias, quando existem, se 

apresentam de forma fragmentada e heterogênea. A composição não-uniforme dos 

diferentes regimes aplicáveis se expressa tanto em áreas de penumbra, nas quais os 

critérios de decisão são imprecisos e de configuração jurídica incipiente, quanto em 

disciplinas colidentes que submetem um mesmo fato a lógicas decisórias distintas que 

operam por racionalidades distintas. Neste cenário, quando o Estado deixa de executar 

suas obrigações financeiras perante outros Estados ou particulares, ou quando ameaça 

fazê-lo e com isso desencadeia as esperadas reações contrárias de credores insatisfeitos, 

os juristas têm dificuldades consideráveis em compreender, por categorias normativas, 

algumas pergunta básicas, e problemas maiores ainda em oferecer para elas soluções 

pacificadoras satisfatórias e estáveis. Esta vacilação decorre não apenas da ausência de 

um quadro regulatório específico e imediatamente identificável que ofereça parâmetros 

mais sólidos sobre questões fundamentais como a definição de dívida pública externa e 

o regime jurídico aplicável, no âmbito internacional, a cada particular forma de 

endividamento do Estado. Ela decorre também da imprecisão de regras materiais que 

permitam definir o tratamento jurídico da inexecução das obrigaçoes financeiras 

externas bem como da ausência de um conjunto uniforme de regras secundárias que 

assegurem que a provocação, por qualquer das partes, de procedimentos de solução de 

controvérsias se dará em instituições com competências bem definidas e previamente 

conhecidas. Não que estas relevantes questões estejam completamente alheias ao 

Direito; as regras aplicáveis, no entanto, quando podem ser identificadas, não compõem 

um conjunto articulado e coerente, o que tem levado setores influentes da comunidade 

internacional a propor a alteração deste precário estado de coisas para oferecer 

alternativas que tornem a solução dessas controvérsias um processo menos imprevisível 

e com efeitos mais duradouros e confiáveis.  

 A suspensão dos pagamentos da dívida pública pelo Estado, seja ela efetiva ou 

potencial, é um evento frequente, e muitos deles oferecem bons exemplos para a tese da 



fragmentação das regras jurídicas internacionais concernentes à execução das 

obrigações financeiras externas do Estado. Apesar de comuns, no entanto, ao longo do 

trabalho se poderá explicar por que as moratórias não são manifestações banalizadas, no 

sentido de que podem ser declaradas sem contar com qualquer das graves consequências 

que as acompanham. As situações em que as condições de pagamento da dívida pública 

devem ser alteradas, sejam elas caprichosas ou necessárias, forçadas ou voluntárias, 

implicam a piora das expectativas quanto à credibilidade do Estado e o 

comprometimento de sua capacidade de atrair o crédito disponível, não raramente com 

sanções econômicas e políticas de outros Estados e da generalidade da comunidade 

financeira. Particularmente no caso dos credores privados, o pragmatismo diante de um 

devedor que interrompe os pagamentos pode conduzir a rápidas decisões de retirada de 

investimentos, capazes de afetar o crédito público de tal forma que a mera possibilidade 

das sanções de exclusão dos mercados, imposta espontaneamente pelos mercados, seria 

capaz de inibir a inadimplência do Estado. Esta hipótese, a partir da qual Eaton e 

Gersovitz
1
 explicam as condições de existência dos empréstimos a um ente soberano, o 

qual apenas seria adimplido em razão do temos das consequências econômicas, não 

esgotam, porém, o problema: caso os pagamentos sejam efetivamente inexecutados, 

como não raramente o são, é preciso que a sua solução passe por critérios de decisão 

que, ainda que não sejam necessariamente jurídicos, submetem-se a um conjunto 

desarticulado de regras materiais e procedimentos provenientes de diversas instâncias 

que atuam nem sempre da forma mais articulada nos procedimentos geralmente longos 

de negociação desencadeados a partir da declaração de suspensão dos pagamentos ou da 

mera menção a sua possibilidade. 

 Mais objetivamente, as principais propostas internacionais para conferir maiores 

possibilidades de coordenação e, assim, oferecer menos insegurança às questões que 

envolvem a redefinição dos termos de pagamento da dívida pública têm se desdobrado 

em duas preocupações centrais, veiculadas por duas abordagens distintas. Ambas 

respondem a um mesmo problema, que é a desarticulação entre as diversas partes, cujas 

condutas muitas vezes não atingem soluções coletivamente satisfatórias pois a 

diversidade de critérios de solução de controvérsias e de estratégias disponíveis de ação 

pode oferecer incentivos tanto à renegociação quanto à litigância, com resultados 
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Debt with Potential Repudiation: Theoretical and Empirical Analysis. Review of Economic Studies, 

Oxford, vol. 48, n.º 2, 1981. 



distintos para as múltiplas partes envolvidas em um mesmo processo caso decidam 

seguir esta ou aquela via de ação. O problema dos credores resistentes às renegociações, 

também conhecidos como holdouts, é central para a apreciação dessas dificuldades, pois 

estes são aqueles titulares de créditos contra o Estado que decidem pleitear a 

recuperação integral dos créditos, ao contrário de uma maioria participante das 

reestruturações que arcarão com alguma forma de alongamento dos prazos de 

recebimento e redução do principal ou dos juros.  Assim, o problema da coordenação é 

aquele ao qual aquelas duas propostas se dirigem, ora considerando que soluções 

contratuais devem ser implementadas para assegurar que a decisão de uma maioria 

qualificada vincule todas as classes de credores (as assim chamadas cláusulas de ação 

coletiva), ora considerando que é necessária a atuação de um organismo internacional 

com competência para organizar o acesso dos credores aos pagamentos de maneira 

semelhante àquelas utilizadas pelos diversos sistemas de direito falimentar. Nesta última 

categoria se situam as propostas de um Mecanismo de Resolução da Dívida Pública 

(SDRM, Sovereign Debt Restructuring Mechanism), uma ousada proposta do Fundo 

Monetário Internacional, a qual, ainda que não executada, representa bem o estado do 

debate e, até em razão de seus problemas e limites, tem inspirado novas formulações em 

outros espaços internacionais, como a União Europeia. 

 São essas as duas manifestações mais recentes da discussão sobre um tema que 

nada tem de novo, mas que tem se tornado mais complexo em razão da apontada 

fragmentação de regimes aplicáveis. Ambas as soluções se apresentam como cenários 

redutores das complexidades hoje existentes em relação à resolução de conflitos da 

dívida pública, em que a multiplicidade de agentes e de normas aplicáveis produz um 

contexto problemático, em que os mecanismos atuais de renegociação não são capazes 

de oferecer, ex ante ou ex post, estabilidade aos acordos em razão de incertezas a 

respeito de outras possibilidades jurídicas de ação. Ao mesmo tempo em que nutrem 

esta ambição, porém, é preciso situar estas propostas em um cenário mais amplo de 

atomização jurídica para o qual tanto a alternativa contratual como a institucional 

podem oferecer apenas uma resposta limitada. 

 Apesar de tudo, não é possível afirmar a completa inexistência de normas 

internacionais aplicáveis à dívida pública; ainda que haja setores de normatização 

imprecisa e precária, que poderiam ser chamados como focos esporádicos de 

normatividade, é possível observar algum grau de institucionalidade que se manifesta 



em direções distintas, em contextos não uniformes, mas que existem. A disciplina 

jurídica internacional da dívida pública se caracteriza pela imprecisão e pela 

fragmentação, e não pela inexistência – caso em que seria inócuo qualquer estudo 

jurídico sobre o tema, o que não é o caso. Seria possível alegar que o termo disciplina é 

completamente inadequado, e mais correto seria falar de seu oposto, de uma indisciplina 

normativa. O problema não é tanto, porém, a ausência de contextos regulatórias, mas a 

sua insuficiência em alguns setores e, em outros, as orientações contraditórias 

conferidas por conjuntos de regras materiais e procedimentais de sentidos distintos, isto 

é, cujos incentivos para o comportamento dos agentes em direção a esta ou aquela 

conduta são incongruentes. Aqui se pode dizer, então, que é fundamental definir o que 

se entende por regime, por ser uma ideia central ao argumento. 

 Regime designa um fenômeno de componentes genuinamente jurídicos. Um 

regime pode ser concebido na forma em que o conceito é empregado com frequência na 

teoria política, isto é, como um conjunto de normas que regulam comportamentos e que 

influenciam, em maior ou menor grau, os cálculos dos atores envolvidos. Estes atores, 

ao agirem em defesa do próprio interesse, levam essas normas em consideração. Neste 

sentido, muitos dos trabalhos que aventam a influência de instituições jurídicas sobre as 

condutas dos agentes econômicos se filiam a uma dada postura metodológica de 

orientação racionalista que investiga as formas institucionais mais eficientes. Esta é uma 

linha de análise presente também no debate jurídico institucional da dívida pública em 

âmbito internacional, como se verá. Antes que se possa colocar o presente trabalho em 

diálogo com esta literatura, no entanto, é preciso considerar que a percepção de que não 

há apenas um regime, mas diversos regimes em uma sociedade internacional 

policêntrica tem influenciado o debate para além da postura institucionalista acima 

mencionada. Em trabalho relevante sobre o tema, Fischer-Lescano e Teubner
2
 

apresentam reflexões   a respeito da colisão de regimes na sociedade internacional que 

merecem atenção, e que servem de suporte analítico para a estrutura desse trabalho. Sob 

a teoria dos regimes internacionais, o sistema político da sociedade global não é 

constituído por blocos homogêneos, mas por diversos sistemas que se relacionam entre 

si, ainda que guardem seus elementos específicos. A concepção de que os regimes 

estabelecem oportunidades de cooperação a partir de normas que influenciam os 

comportamentos dos agentes deve ser complementada por seu contraste com um cenário 
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 Regime-Kollisionen: zur Fragmentierung des globalen Rechts. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2006. 



de fragmentação global que não corresponde à sociedade anárquica das relações entre 

Estados, em que não há um foco normativo específico, mas ao pluralismo de fontes 

normativas atomizadas, o que aprofunda a possibilidade de emergência de conflitos. A 

busca da coerência em cenários de fragmentação é uma ideia central para a reconstrução 

de sentido do direito internacional, como explica Amaral Júnior, que postula sua 

obtenção a partir da colocação das diversas fontes em diálogo, isto é, pelo método do 

diálogo das fontes.
3
 Para isso, no entanto, é preciso exibir as características deste 

cenário misto de acumulação e insuficiência normativas, as quais não são o simples 

produto de preocupações de outros sistemas sociais, como o econômico ou o político, 

mas apresentam feições próprias.  

Não se trata, portanto, de negar a incidência do Direito sobre a solução 

internacional de controvérsias originadas da inexecução da dívida pública, mas de tomar 

como hipótese a existência de um conjunto disparatado de normas de diferentes origens 

e com adensamentos de diferentes níveis, as quais operam com diferentes racionalidades 

e propósitos funcionais. Não se pretende, sob uma perspectiva metodológica que 

merecerá mais algumas palavras nesta introdução, recusar por completo a consideração, 

já bem desenvolvida em trabalhos de grande importância, de que as normas influenciam 

os comprotamentos em um dado sentido e que, portanto, seria ideal procurar aquelas 

configurações que sejam mais eficientes do ponto de vista econômico; o ponto de 

partida, no entanto, é o de que as normas que incidem sobre a dívida pública não se 

destinam a, precipuamente, atingir objetivos unívocos (do que apenas se cogitaria com 

muito otimismo) e, em um cenário de fragmentação do direito pertinente à dívida 

pública em âmbito internacional, diferentes comportamentos são incentivados de forma 

concomitante, o que dificulta consideravelmente a coordenação de interesses de 

múltiplos atores. É a estas dificuldades que as propostas mais recentes de regulação 

internacional do problema da dívida procuram se dirigir. 

 Desta maneira será possível mostrar que a insuficência das respostas jurídicas, 

que muitas vezes colocam o Direito em posição marginal frente aos critérios de decisão 

econômico e político, não decorre apenas da ausência de normas, mas de sua 

diversidade e fragmentação em setores heterogêneos que mantêm à disposição dos 

agentes um cardápio de opções de ação e de critérios normativos de solução de 
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 O “Diálogo das Fontes: Fragmentação e Coerência no Direito Internacional Contemporâneo. Anuário 

Brasileiro de Direito Internacional, Belo Horizonte, vol. 2, 2008.  



controvérsias muitas vezes incompatíveis entre si. É a atomização, e não a anarquia, que 

provoca a intercessão de regimes não concatenados, muito bem exemplificados, no 

contexto internacional da dívida pública, pela ausência de mecanismos de coordenação 

entre os procedimentos de renegociação adotados pelas instituições financeiras 

internacionais mais atuantes e a solução pela via judicial, seja pela sujeição da 

controvérsia a uma corte nacional ou a um tribunal arbitral. 

 Nem sempre os trabalhos jurídicos sobre esse tema se preocupam em ressaltar os 

elementos normativos em suas próprias características, emanados de diversas fontes, 

bem como as dificuldades teóricas de afirmar a emergência de um regime jurídico mais 

tendente a algum nível de uniformidade para a dívida pública. As análises a respeito das 

funções jurídicas na regulação internacional da dívida pública muitas vezes conferem 

enfoque predominante às consequências mais ou menos eficientes de determinadas 

normas, o que se coaduna com uma perspectiva institucional sobre a influência das 

regras sobre a atuação de agentes econômicos. Ainda que, como dito, algumas das 

ideias de base a esta abordagem sejam perfeitamente aproveitáveis, os diferentes 

conjuntos normativos que incidem sobre os muitos aspectos da inexecução da dívida 

pública no contexto internacional serão exibidos em seus elementos próprios, e não em 

como reflexos imediatos das realidades e preocupações econômicas que, real ou 

idealmente, procuram atingir. A perspectiva metodológica aqui empregada não será a de 

aferir a maior ou menor eficácia de cada um dos focos de normatividade, como se 

algum desses cenários representasse o benefício máximo mediante o custo mínimo, mas 

de exibir as características propriamente jurídicas desta fragmentação normativa em 

uma sociedade global na qual os critérios de decisão se encontram atomizados em 

diferentes centros decisórios. A perspectiva aqui aplicada à dívida pública é, por assim 

dizer, interna às diferentes manifestações do fenômeno jurídico, que será identificado 

em diversos setores e suas colisões intrassistêmicas, e com isso também se preocupa em 

mostrar que há sentidos propriamente normativos, que operam por categorias próprias, 

que se desenvolvem em cada um dos muitos blocos de normatividade pelos quais a 

dívida pública é internacionalmente regulada ou o é apenas insuficientemente.  

 Mas a contribuição das análises institucionalistas não pode ser ignorada porque, 

ainda que este trabalho não se prenda à sua tradição, ele se aproveita de algumas de suas 

ferramentas. A principal delas diz respeito à importância conferida às instituições. 

Tome-se, como primeira referência específica, o trabalho de Malagardis, que defende a 



tese de que qualquer sistema de crédito depende de regras de direito falimentar para, em 

longo prazo, funcionar.
4
 Seguindo esta linha de raciocínio, no caso do crédito público o 

principal objetivo do regime jurídico regulatório seria assegurar o funcionamento mais 

eficiente possível desse sistema de crédito. Os Estados, porém, não contam com regras 

falimentares à sua disposição, o que tornaria a resolução de crises decorrentes do 

esgotamento de sua capacidade de pagamento um processo dependente do arbítrio e da 

improvisação dos credores, cuja coordenação tampouco é problemática. Isto não 

significa que, a partir destas constatações, haja um amplo consenso em favor de uma 

solução institucional que satisfaça a todas as partes. A tese é, ainda assim, profícua 

porque se articula em torno das finalidades que cada ordenamento falimentar busca 

atingir nas diversas economias nacionais que o adotam: proteger os direitos dos 

devedores ao mesmo tempo em que se assegura uma justa e proporcional satisfação dos 

interesses dos credores. Ampliada para o âmbito público, significa dizer que as 

propostas de aperfeiçoamento institucional, no plano internacional, pela via de 

mecanismos assemelhados à organização que cada sistema jurídico particular confere  a 

múltiplas situações de incapacidade de pagamento, leva em conta os direitos de cada 

uma das partes (Estados e credores), ao mesmo tempo em que não perde de perspectiva 

os riscos que soluções desordenadas oferecem a todos ao não contribuírem para evitar 

crises mais amplas. O funcionamento das regras se colocaria, assim, em função de uma 

organização econômica mais racional. 

 Desde a década de 1970, diversos estudos têm destacado as vantagens da criação 

de um conjunto de regras internacionais aplicáveis às relações entre Estados devedores e 

seus credores na eventualidade de que o fluxo de pagamentos das obrigações financeiras 

se interrompa ou ao menos corra este risco, e não deixa de ser neste campo temático que 

se situa esse trabalho. As considerações sobre as ineficiências do regime jurídico 

internacional, porém, estão longe de terem obtido algum sucesso no efetivo 

estabelecimento das regras pretendidas. Uma das razões apontadas por Malagardis é que 

não há, na dogmática jurídica, uma solução oferecida para o enfrentamento de crises de 

pagamento de devedores soberanos no campo internacional. Esta fronteira do 

conhecimento jurídico desperta o evidente interesse teórico de que se investigue com 

maior atenção quais são as possibilidades construir instituições adequadamente 
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 MALAGARDIS, A. Ein Konkursrecht für Staaten?: Zur Regelung von Insolvenzen souveräner 

Schuldner in Vergangenheit und Gegenwart. Baden-Baden: Nomos, 1990. 



fundamentadas em categorias jurídicas relevantes, isto é, baseadas em normas que as 

coloquem em funcionamento, e é esta contribuição para o entendimento das instituições 

que será aqui aproveitada. 

 A preocupação central desse debate sobre a construção de instituições 

internacionais aptas para lidar com problemas de reestruturação de dívida pública, 

quando colocado nesses termos, seria a busca de instituições jurídicas que tenham 

tambem sentido econômico, com o que se quer dizer que colaborem para a reativação 

do capital paralisado pelas crises financeiras. A conformação de um sistema de normas 

internacionais que coordene as relações entre Estados devedores e credores é um debate 

que tem sido colocado, contudo, em termos muito diversificados e de forma 

consideravelmente mais ampla, o que requer o constante ajustame dos conceitos com 

que opera e sua formulação a partir de fundamentos teóricos que admitam uma 

integração relevante entre disciplinas com métodos e objetos distintos. E a principal 

destas questões, subjacente a todas as demais, é a própria relevância das instituições 

jurídicas para uma melhor organização dos mecanismos de resolução das crises de 

endividamento soberanas.  

 Para compreender esta relação, é fundamental explicar o sentido adotado do 

termo instituição, debatido por diferentes disciplinas e muitas vezes utilizado de forma 

ampla e inespecífica para se referir a uma grande variedade de organizações e outros 

atores. Devidamente investigadas as suas funções, esta caracterização das instituições 

concede-lhes, tipicamente, a tarefa de resolver certos problemas sociais, especialmente 

aqueles que se manifestam de maneira recorrente.  As instituições assim compreendidas, 

criadas para atingir determinados fins ou atender a determinadas necessidades, 

pressupõem a existência de situações eventualmente problemáticas que se repetem ao 

longo do tempo, e cuja reiterada manifestação constitui, dessa maneira, uma dificuldade 

à qual as interações humanas devem apresentar alguma resposta. Nao é o caso de expor 

a vasta literatura existente nas ciências sociais sobre este que e um de seus temas 

preferidos e um de seus principais objetos de estudo.  Mas basta referir que, não por 

acaso, é constante a referência a este caráter de resposta ou de reação a dadas 

dificuldades que as instituições apresentam, particularmente em momentos nos quais a 

complexidade dos problemas sociais se exacerba a um ponto em que procedimentos de 

solução, com critérios mais ou menos claros, se tornam necessários. Assim, por 

exemplo, uma parte relevante das instituições sociais se origina de crises ou da 



crescente incapacidade de resolver a complexidade das questões que delas se originam 

ou que estão em sua gênese.
5
 Neste topico metodológico, é suficiente destacar que, no 

sentido geral aqui apresentado, uma instituição existe como uma forma de oferecer 

respostas estáveis a um problema social recorrente. 

 Sob esta perspectiva, uma instituição tem como função criar critérios e 

instrumentos de decisão capazes de reduzir as incertezas de situações complexas e, com 

isso, permitir que se estabilizem as expectativas sobre os possíveis comportamentos e 

sobre as consequências das decisões eventualmente tomadas. Estas características 

qualificam as instituições como instrumentos de redução da complexidade de problemas 

decisórios, de maneira a fazer com que as ações tentadas para sua solução consintam 

com critérios mais claros e procedimentos e finalidades mais previsiveis. A decisão se 

torna mais simples e, portanto, mais segura, porque mais previsivel. 

 É este o elemento que não se apresenta uniformemente no atual cenário jurídico 

internacional da dívida pública. Assim, ainda que se partisse para o relevante esforço de 

inventar instituições ideais, assim entendidas aquelas que atingissem os objetivos mais 

eficazes, é preciso dar conta dos elementos que tornam a atual conjuntura internacional 

não ideal, isto é, amorfa e potencialmente contraditória. Ainda, portanto, que seja 

bastante útil tomar como ponto de partida esta noção mais específica do sentido das 

instituições para o problema da dívida pública, na medida em que a finalidade de 

reduzir complexidades faz com que as instituições se dirijam à regulação de 

determinados comportamentos e, expressas como regras, funcionem como restrições de 

possibilidades de ação,
6
 é preciso ter em conta que a produção e a aplicação das regras 

não se dá em contextos uniformes e completos. Se é possível aproveitar a linha de 

argumentação de Kirchner no sentido de que é possível utilizar a análise do direito para 

a compreensão de problemas econômicos, pois está entre as funções normativas 

restringir e incentivar comportamentos dos agentes econômicos, seja pela via formal ou 

informal, não é possível cogitar que o atual cenário fragmentado exiba apenas uma 

única direção ou um estímulo isolado. Os diferentes conjuntos normativos e instâncias 

de atuação podem estimular ou restringir dados comportamentos ao mesmo tempo, 
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oferecendo opções diversas. É preciso que estes elementos jurídicos esparsos sejam, 

portanto, analisados em seu aspecto intrassistêmico.
7
  

Para finalizar as formas como este trabalho dialoga com as referências 

institucionalistas que de certa forma predominam em outros estudos, sejam aquelas que 

se propõem declaradamente nesta direção,
8
 sejam aquelas que, ainda que não o digam 

expressamente, se preocupam predominantemente em identificar as ineficiências 

econômicas dos atuais cenários,
9
 é preciso ainda tocar em um ponto em comum. Ao se 

falar em desenvolvimento ou criação de instituições, fala-se do processo de seu 

estabelecimento ou alteração de seu funcionamento, com vistas à geração de 

expectativas recíprocas estáveis sobre o comportamento de outros indivíduos e sobre os 

resultados alcançados por suas decisoes. Este processo de criação de instituições é o que 

se denominada de institucionalização
10

. Este é um sentido mais restrito do que aquele 

adotado por T. Parsons, que o aplica para se referir à via pela qual determinadas normas 

passam a motivar os atores sociais, punindo-os ou recompensando-os, de forma a 

integrá-los “em um tipo especifico de situação em que (...) aceitam conjuntamente um 

grupo de regras harmônicas relativas a fins e procedimentos”
11

. É claro que esta 

definição se dirige a um conjunto muito amplo de normas, que poderiam assim ser 

chamadas culturais, ao passo que este trabalho tem por interesse um conjunto mais 

restrito de normas, qualificadas como jurídicas. Não se pretende questionar, aqui, a 

possibilidade de que esse processo de institucionalização possa levar em conta objetivos 

externos ao sistema do Direito, os quais acabam por influenciá-lo. Trata-se, no entanto, 

de situar os problemas dos regimes aplicáveis no interior do próprio sistema, e não 

como reflexo ou consequência de sistemas externos. As colisões internas se produzem 

por racionalidades decisórias emanadas de fontes distintas e de configuração imprecisa, 

o que faz com que este debate não se coloque apenas em função de suas finalidades 

econômicas ideais, mas de suas condicionantes próprias. 
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 O problema aqui colocado, em síntese, é que as instituições jurídicas aplicáveis à 

dívida pública no âmbito internacional não se apresentam como um conjunto de 

critérios claros de decisão de conflitos e estabilização de expectativas, mas como um 

conjunto de composição muito diversa e precária. Será possível mostrá-lo a partir da 

análise de diferentes elementos que compõem o complexo normativo da dívida pública 

internacional. Este cenário de imprecisão e fragmentação será tratado, primeiramente, 

em função das dificuldades de conceituação da dívida pública, o que se potencializa por 

sua diversidade tipológica. Entender a dívida pública como um problema jurídico exige, 

assim, que se identifiquem as normas incidentes sobre problemas econômicos e 

políticos recorrentes, o que nem sempre é possível em razão da insuficiência de seu 

tratamento normativo. O primeiro capítulo do trabalho se ocupará destes elementos 

jurídicos fundamentais, que dizem respeito à abrangência das definições das obrigações 

financeiras do Estado perante credores externos e também à configuração técnica destes 

negócios, em que se destacam as modalidades classificatórias fundamentais para a 

compreensão das atuais debilidades estruturais da solução de controvérsias que 

envolvem a dívida pública. Assim, os diferentes tipos de credores são fundamentais 

para compreender a heterogeneidade dos regimes incidentes, para os quais instrumentos 

jurídicos típicos, tais como a previsão de garantias em caso de inexecução contratual, 

não conseguem oferecer respostas satisfatórias. A própria definição da natureza 

jurídicas desses contratos é um aspecto controverso. 

 A partir desta primeira abordagem, que toma as obrigações financeiras em seus 

primeiros estágios, será possível tratar de sua eventual inexecução no segundo capítulo. 

Aqui as principais fragilidades do tratamento jurídico se colocam ora em função da 

influência de critérios políticos que dificultam a construção institucional de um conceito 

mais claro para a incapacidade de pagamento dos Estados, ora em função das respostas 

incompletadas oferecidas pelas múltiplas fontes jurídicas para problemas regulatórios 

específicos da reestruturação da dívida pública. Assim, sob o aspecto doutrinário será 

preciso verificar as tentativas de separação entre a licitude de comportamentos tomados 

de boa-fé, relacionados às modificações voluntárias das obrigações em processos 

negociados, em contraste com atos financeiros extremos representados em 

reestruturações forçadas. Nem sempre todos os casos envolveram, porém, a inexecução 

sob este aspecto contratual explícito. É oportuno verificar o tratamento normativo dado 

a outras formas de inexecução, tais como aquelas decorrentes de moratórias não 



declaradas, pelas quais o Estado adota formas implícitas de reestruturação, por exemplo 

pela via da reforma monetária; pela multiplicidade de critérios adotados para a sucessão 

de Estados em matéria da dívida pública, que em muitos casos resultou em seu 

inadimplemento total ou parcial; e, finalmente, as frágeis tentativas de erigir a 

legitimidade da dívida pública como requisito de sua validade perante o direito 

internacional, de modo a se adotar alguma regra internacionalmente válida sobre o 

repúdio da dívida tida por ilegítima e permitir, assim, alguma forma de inexecução 

lícita. 

 É sobre este complexo cenário que se desenvolvem as atividades dos principais 

entes internacionais encarregados por situar sua renegociação na atual arquitetura 

financeira da dívida pública. Este será o objeto do terceiro capítulo, quando se poderá 

verificar como se aplicam, com maior concreção, as modificações voluntárias das 

obrigações financeiras pelas formas estabelecidas em organismos multilaterais e outros 

entes informais de grande relevância para a compreensão das atuais dinâmicas das 

conversões negociadas das obrigações financeiras externas. O próprio dever jurídico de 

renegociar, no entanto, tem sido debatido à luz de concepções de cooperação 

internacional, o que tem interesse evidente para a discussão. A partir do exame da 

consistência deste corpo normativo, o capítulo examinará os princípios mais 

fundamentais, e talvez por isso mesmo vagos e fluidos, que conduzem a ação do Fundo 

Monetário Internacional, na renegociação da dívida multilateral, e dos Clubes de Paris e 

de Londres quanto à dívida bilateral e bancária, respectivamente. 

 Se em todos os setores acima os elementos jurídicos são diversos e provenientes 

de diversas fontes, é com relação à dívida pulverizada em títulos públicos detidos por 

credores muitas vezes desconhecidos que residem as principais dificuldades de solução 

de controvérias e de coordenação de interesses de todas as partes. Antes que se possa 

examinar como as propostas de aperfeiçoamento da (des)estrutura institucional 

internacional se dirigem especificamente a este problema, será tomado o emblemático 

caso argentino para análise mais detalhada no quarto capítulo. Aqui será examinada a 

complexidade da reestruturação de sua dívida pública e os recentes problemas 

envolvendo fundos de investimento que, perseguindo ações estratégicas individuais, se 

colocaram em posição frontamente contrária tanto aos interesses do governo argentino 

como de outros credores aderentes. As debilidades daí decorrentes poderão ser lidas, 

então, com maior precisão para que se prossiga à análise das tendências mais recentes 



de reestruturação da dívida pública e das atuais propostas de uma moldura jurídica 

multilateral ou de soluções contratuais ad hoc, no quinto capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Foi possível expor, nos dois primeiros capítulos, como os aspectos jurídicos da 

dívida pública se articulam em definições frágeis e em campos temáticos de delimitação 

normativa ainda incipiente, o que acarreta uma série de indefinições para contextos 

específicos de inexecução da dívida pública. Em sentido mais específico, a primeira 

parte mostra dois planos distintos de normatização: o primeiro deles, conceitual, 

manifesta a indefinição jurídica quanto a definições cruciais para a delimitação objetiva 

da dívida pública. É possível elaborar conceitos e tipologias da dívida pública com base 

em formulações doutrinárias e outros documentos internacionais não vinculantes, como 

aqueles editados por instituições financeiras internacionais globais e regionais. Desse 

modo foi possível estabelecer o aspecto subjetivo da dívida pública como o conjunto 

das obrigações financeiras em que o Estado é o devedor, aí incluídos entes 

despersonalizados como empresas estatais, mas se deve reconhecer que esta afirmação 

não é satisfatória frente a novas formas de interação entre o público e o privado, bem 

como a instrumentos mais recentes de ação do Estado. Por sua vez, o aspecto objetivo é 

convencionado em termos de seus aspectos eminentemente financeiros, postos em 

função da realização de operações de crédito que exigem, nos Estados constitucionais, 

autorizações legislativas que diferenciam esta modalidade de endividamento de outras 

que, ainda que pudessem configurar amplamente modalidades de endividamento por 

implicarem pagamentos futuros, decorrem do exercício normal da atividade 

administrativa e, portanto, são tipicamente objeto de disciplina jurídica diferenciada a 

respeito dos requisitos constitucionais de validade.  

Se é possível, desse modo, fundar a definição da dívida pública, da maneira 

como é usualmente empregado, em seus aspectos financeiros, o primeiro capítulo 

permitiu afirmar a debilidade de pretender embasar classificações relevantíssimas, como 

aquela que distingue a dívida interna da dívida externa, em fundamentos mais sólidos. 

Na ausência de documentos multilaterais que tratem do tema (a tentativa mais recente, 

pela Convenção de Viena sobre Sucessão de Estados a Respeito da Propriedade Estatal, 

Arquivos e Dívidas, de 1983, foi frustrada), é preciso recorrer a decisões antigas de 

tribunais internacionais, como expressa a decisão arbitral do caso Canevaro, de 1912, 

para buscar alguma orientação jurídica. No mais, preocupações econômicas orientam as 



definições da dívida externa como aquela assumida em moeda estrangeira ou emitida no 

exterior, com algum desenvolvimento mais recente em torno de outros pontos de apoio, 

tais como a lei aplicável, sem que, no entanto, estas inovações tivessem maiores 

repercussões.  

De maior projeção, no entanto, é a disciplina jurídica das garantias da dívida 

pública, que mais recentemente se apresentam em novas formas que contrastam com a 

desconfiança que havia a respeito da eficácia de garantias reais ou pessoais mais 

comuns no passado. Se as diferentes modalidades de garantias reais não escaparam da 

problemática da possibilidade de sua execução em razão da soberania última do ente 

garantidor sobre a gestão de seus recursos e de seu patrimônio, e se as pessoais ora se 

apresentam como pseudo-garantias por sua conotação eminentemente simbólica e ora 

como instrumentos de injunção do Estado garante sobre as finanças do Estado 

garantido, observa-se atualmente a ação de organismos internacionais para a segurança 

do recebimento de credores externos, campo em que despontam a MIGA e o BIRD. Há 

aqui, portanto, manifestações de maior juridicidade das garantias à dívida pública ao 

menos a respeito dos investimentos estrangeiros diretos. 

Realmente crucial para a reestruturação da dívida pública, no entanto, é delimitá-

la, tipologicamente, em função dos credores. De forma um tanto quanto assistemática, é 

em razão deles que se estabelecem os âmbitos materiais de atuação de algumas 

instâncias internacionais de solução de controvérsias, as quais têm o objetivo de 

renegociar a dívida inexecutada ou passível de interrupção do serviço. Verificam-se, 

assim, quatro tipos de obrigações financeiras em função dos credores. A dívida oficial, 

isto é, aquela assumida perante outros entes públicos, divide-se na dívida multilateral e 

na dívida bilateral, ao passo que a dívida perante credores privados é mais tipicamente 

tomada junto a consórcios bancários (a dívida sindicada) ou pela emissão de títulos 

públicos, caso em que as obrigações são tratadas como dívida mobiliária. Estas 

distinções têm origem empírica e decorrem da forma de agir de instituições 

multilaterais, tais como o FMI, o Banco Mundial e bancos de desenvolvimento; do 

Clube de Paris, importante local de renegociação da dívida bilateral; e dos comitês de 

bancos credores, entre os quais se destaca o Clube de Londres, os quais têm funções de 

relevo na determinação da modificação de pagamentos de um Estado para bancos 

credores. Não transparece, nesse quadro, plena afinidade regulatória entre as diferentes 

estratégias de reestruturação analisadas nos capítulos posteriores; há, porém, certa 



orientação da ação em torno de práticas estabelecidas que as trazem para o universo 

jurídico de uma atividade minimamente regulada, ainda que o seja, muitas vezes, de 

maneira informal. A complexa reestruturação dos títulos públicos, no entanto, é tema 

objeto de maiores preocupações jurídicas em razão da colisão entre objetivos de 

renegociação com redução ou alongamento dos pagamentos e, de outro lado, pretensões 

de recuperação integral em instâncias diversas das colocadas acima. Por tudo isso, o 

contexto internacional da dívida pública a situa como objeto jurídico sujeito a critérios 

normativos de decisão para os quais a classificação dos credores é de fundamental 

compreensão.  

Todos esses elementos apontam para a insuficiência das discussões sobre a 

natureza jurídica dos empréstimos públicos que, anacronicamente, os pudessem definir 

como atos unilaterais com base em misteriosas noções da soberania estatal que 

excluíssem suas obrigações financeiras da apreciação jurídica. Por outro lado, se as 

perspectivas contratuais as colocam no interior do campo material de normas de 

diferentes origens, reconhecê-las como obrigações (sui generis, diga-se) é ainda dizer 

pouco diante dos problemas de surgem no momento da inexecução das obrigações, em 

que é necessário encontrar os critérios de solução de controvérsias aplicáveis em 

regimes distintos, ora veiculados por entes dedicados à renegociação, ora por tribunais 

arbitrais internacionais ou cortes nacionais em que as pretensões não são a obtenção de 

acordos, mas a litigância pelo reembolso dos valores ininicialmente pactuados. 

Para isso foi preciso especificar diferentes formas de inexecução. Antes, no 

entanto, de elaborá-las no interior de categorias jurídicas tradicionais referentes a modos 

modificativos e extintivos das obrigações, é preciso reconhecer o fato de que os Estados 

enfrentam crises de pagamento e que, em extensões variáveis, essas diferentes 

modalidades de submetem à incidência de normas de distintas proveniências. Isto é 

necessário para expor relações de tensão que existem entre o sistema jurídico, de um 

lado, e político, de outro, pois não é incomum que esse último traga objeções 

consideráveis à afirmação da incapacidade financeira dos Estados, por verdadeiro temor 

de que o maior desenvolvimento institucional da matéria banalize os eventos de 

inexecução. Não obstante, as crises ocorreram e continuam a ocorrer a despeito da falta 

de clareza conceitual de termos como bancarrota, default e moratória, e também a 

despeito da imprecisão das normas incidentes em setores materiais específicos. Estes 

setores foram, então, cogitados a partir da definição da reestruturação como forma 



modificativa de inexecução, seja forçada ou voluntária e, no último caso, efetivamente 

renegociada de maneira bilateral ou multilateral ou baseada em ofertas de troca em que 

a única alternativa ao credor dissidente é não aceitar a proposta e permanecer em posse 

de títulos antigos, cujos pagamentos podem ser, assim, objeto de diferenciação na 

ordem dos pagamentos. 

Por outro lado, entre as formas de modificação encontram-se medidas não 

declaradas e implícitas originadas do poder juridicamente conferido de regulação da 

própria moeda e dos meios de pagamento dos diversos contratos, além do 

reconhecimento do princípio do nominalismo monetário. Nesse âmbito é possível 

recorrer à jurisprudência da CPJI e, depois, da CIJ para observar o tratamento jurídico 

das moratórias implícitas no caso dos empréstimos sérvios e brasileiros, de 1929, e dos 

empréstimos noruegueses, de 1957. O primeiro desses casos sustentou a diferenciação 

entre as leis aplicáveis ao contrato em geral e à moeda de pagamento em particular, com 

o que diferentes partes da obrigação seriam regidas também por ordens jurídicas 

distintas. A partir da fixação de que o contrato se submeteria, em suas diversas partes, a 

leis de abrangência territorial diversas, afirmou-se que as cláusulas monetárias de 

pagamento da dívida pública teriam a interpretação determinada pelo direito 

estrangeiro, ainda que o conteúdo da obrigação fosse regulado pela lei do país emissor. 

Desse modo, mesmo que um Estado, em seu direito interno, reconheça o princípio do 

pagamento nominal das obrigações, nada obstava a adoção de cláusulas de preservação 

do valor real, como as cláusulas-ouro, em obrigações externas que contavam com o 

consentimento de ambas as partes. O caso dos empréstimos sérvios e brasileiros 

contribuiu para a consolidação do princípio do pacta sunt servanda, importante etapa de 

consolidação da dívida pública como fenômeno juridicamente regulado, 

especificamente aplicável à moeda de pagamento. A respeito da regulamentação da 

moeda de pagamento das obrigações de forma a evitar danos aos credores prejudicados 

pela desvalorização, o caso dos empréstimos noruegueses não chegou a decidir sobre 

outras questões cruciais, como aquela que diz respeito à existência de princípios de 

direito internacional de não discriminação entre credores que recebem em moedas 

diversas, o que foi, no entanto, aventado em votos dissidentes. Esta é uma importante 

lacuna do direito internacional da dívida pública. 

Ainda, a disciplina da transmissão da dívida pública do Estado antecessor para o 

sucessor é matéria que, no direito internacional, ainda tem dificuldades de firmar seus 



contornos mais fundamentais, como seria o princípio de que as obrigações são 

transmissíveis. Foi possível perceber, em percorrido histórico sobre o relevante caso da 

sucessão da dívida pública do Império Otomano, que a vontade das partes validada pela 

ideia do pacta sunt servanda prevaleceu sobre o eventual reconhecimento de outros 

princípios que orientassem a distribuição equitativa dos encargos entre o Estado 

continuador e os novos territórios. O caso da sucessão da dívida otomana é, no entanto, 

tão estranho em alguns aspectos que, apesar de se reconhecer a disciplina do tratado 

para as partes, reconheceu-se a aplicabilidade de seus critérios de repartição mesmo 

para Estados não signatários, o que simplificou a decisão a ser tomada mas prejudicou a 

consistência do critério adotado. A disciplina jurídica é, neste âmbito, ainda tão frágil 

que outras experiências históricas tornarm improvável o reconhecimento de regras 

gerais de direito internacional que prevejam a transmissibilidade equitativa das 

obrigações (como atestam as políticas de reconhecimento apenas ex gratia, e não ex 

lege, adotada pelos Estados Unidos, os casos do Texas e de Cuba e, pelo Reino Unido, 

no caso da África do Sul) ou a definição mais clara do que seria exatamente uma 

distribuição equitativa, como pode ser visto em inúmeros casos nos quais os mais 

diversos critérios foram e continuam a ser adotados. 

Igualmente complexo, e de bases frágeis, se mostra o reconhecimento de norma 

internacional que autorize o repúdio da dívida odiosa. Houve significativa extensão de 

seu conteúdo em relação às formulações iniciais, feitas após a revolução bolchevique, o 

que lhe confere também maior vagueza ao diluir os critérios inicialmente propostos na 

ilegitimidade ampla da dívida assumida por quaisquer regimes antidemocráticos. Sua 

aplicação, portanto, ainda que encontre fundamentos éticos, esbarra em incertezas sobre 

seus legítimos espaços de admissibilidade. De outro lado, as fontes do direito 

internacional não são capazes de oferecer um cenário mais seguro, com divergências 

que se manifestam na recusa expressa de incluir a conceituação de dívida odiosa na 

Convenção de Viena sobre a Sucessão de Estados em matéria de Bens, Arquivos e 

Dívidas do Estado, ainda que ela houvesse sido cogitada nos trabalhos preparatórios; na 

escassez de casos em que ela tenha sido invocada com sucesso; na falta de convicção 

sobre sua juridicidade; e, finalmente, nas dificuldades de ampará-la em princípios gerais 

de direito. 

Nesses diversos setores da dívida pública o direito repercute com diferentes 

intensidades, sempre, no entanto, com imprecisões a respeito de critérios amplamente 



admitidos para as diversas hipóteses de inexecução das obrigações financeiras. Com a 

necessidade de modificar as condições de pagamento, promovendo-se a reestruturação 

da dívida pública pela via de reescalonamentos, reduções ou recompras, o cenário 

internacional se manifesta a partir de um conjunto de instituições que se ocupam das 

diferentes modalidades da dívida pública, em função dos credores envolvidos. É com 

eles que o Estado renegociará a dívida, o que traz, antes de tudo, a importante questão 

sobre a existência de um dever jurídico de renegociação.  

Esta problemática ganhou renovada projeção mais recentemente, a partir dos 

chamados Diálogos Norte-Sul, iniciados na década de 1970 com o propósito de incluir, 

na agenda das relações entre países industrializados e em desenvolvimento, o tema da 

cooperação internacional, que deveria suplementar as lacunas das instituições de 

Bretton Woods a respeito da regulação internacional da dívida pública. Diversos 

aspectos sustentaram a afirmação de que as partes devedoras e credoras estavam 

vinculadas a buscar soluções consensuais, em negociações nas quais o interesse de 

ambas se colocava em situação de igualdade, destacando-se as mudanças de um cenário 

internacional de coexistência para a cooperação, o reconhecimento pelas Nações Unidas 

de direitos econômicos e sociais, a solução pacífica de controvérsias e a constante 

presença dos direitos humanos na pauta das relações entre nações com diferentes 

estágios de desenvolvimento. De forma concomitante, porém, o elemento fático 

objetivo de que as reestruturações ocorrem de forma geralmente voluntária e negociada 

não é, na mesma extensão, acompanhada da convicção de juridicidade, esse elemento 

subjetivo que faria da opinião acerca da vinculação normativa fator essencial para o 

reconhecimento de uma norma internacional costumeira. Se há razões para afirmar que 

a opinio juris não é um dado constante, é ainda assim possível, no entanto, observar o 

constante desenvolvimento da prática internacional nesta direção. 

É possível, então, a partir da prática das renegociações observar o quadro 

institucional em que elas se desenvolvem, o que foi apresentado no terceiro capítulo. A 

primeira das categorias, a da dívida multilateral, poderia apresentar menores 

dificuldades de tratamento por não ser usualmente reestruturada, pois tem alguma 

tradição a ideia de que as instituições multilaterais são credores privilegiados em razão 

do dever de solidariedade entre seus membros. A análise atenta dos estatutos de diversas 

destas instituições permitiu, no entanto, observar que muitos deles prevêm a 

admissibilidade de modificações, e no próprio caso do FMI o sistema sancionatório foi 



adaptado para criar respostas mais flexíveis à eventualidade da interrupção de seus 

reembolsos. Não que isto signifique que a suspensão do fluxo de pagamentos seja livre 

de consequências, pois não se trataria de uma decisão política e econômica banal; há, no 

entanto, cenários objetivos em que programas institucionais se dirigem a reconhecer 

necessidades de alívio da dívida pública, como aqueles organizados pela Iniciativa 

HIPC, que, como se mostrou a partir da análise de seus antecedentes e de seus critérios 

de funcionamento, representa uma forma de ação ordenada, articulada por diversos 

entes internacionais, para oferecer parâmetros mais objetivos ao alívio da dívida pública 

de países elegíveis, com compromissos mutuamente assumidos. Em suas diferentes 

etapas, o tema do alívio como resposta ao problema do sobre-endividamento de países 

de mais baixa renda ganhou contornos mais bem delimitados, ainda que, situada entre 

um programa de assistência e um mecanismo de resolução, sua aplicabilidade seja 

restrita a hipóteses bem delimitadas. 

O alívio da dívida é um tema persistente, pelo que as tratativas de conversão das 

obrigações, organizadas em reuniões multilaterais, mostram-se mais abertas à sua 

possibilidade. O estudo relativo ao Clube de Paris demonstrou o encaminhamento do 

tema, inserido na agenda das reestruturações internacionais a partir de uma série 

complexa de determinações conjuntas entre aqueles que foram chamados de “três 

círculos” das renegociações da dívida pública: as ações de instituições multilaterais com 

o FMI, a renegociação da dívida bilateral naquele Clube de Paris e, posteriormente, a 

revisão consensual dos pagamentos aos consórcios bancários emprestadores, pela via do 

Clube de Londres. Estas engrenagens são ordenadas segundo critérios decisórios 

estabelecidos que, no caso do Clube de Paris, foram inicialmente consolidados pela 

prática e, em seguida, afirmados como princípios de ação. Após a conclusão de acordos 

com o FMI, os quais têm a finalidade de corrigir distorções na maneira de conduzir as 

políticas econômicas que conduzam a sucessivas moratórias e a múltiplas 

reestruturações, cabe ao Clube de Paris verificar a iminência do default, a existência e o 

cumprimento das condicionalidades, e, por fim, a justa distribuição dos encargos entre 

diferentes classes dos credores, para que não recaia sobre uma ou algumas delas a maior 

parte das concessões. Ainda que o acordo firmado para a dívida bilateral seja uma 

minuta de caráter pré-normativo e, assim, sua vinculatividade dependa da conclusão de 

acordos entre as partes, para os quais os renegociadores do Clube não têm mandato 

específico, há um conjunto de regras observadas e cumpridas ao longo do tempo para a 



elaboração dos termos em que se processarão as redefinições de prazos e valores de 

pagamento. 

Se no Clube de Londres, que retoma a atuação dos comitês de credores, mas 

agora com características plurinacionais e multilaterais, os procedimentos são definidos 

com menor clareza, sua casuística demonstra, no entanto, respeito a alguns critérios 

decisivos para a admissibilidade das renegociações ali encetadas. O primeiro deles pode 

parecer uma contradição em termos, pois a afirmação das reestruturações ad hoc seria 

oponível a critérios fixos. A regra, entretanto, veicula critério afirmativo da observância 

das particularidades do caso concreto. De outra parte, estes procedimentos devem ter 

conotação substantiva, isto é, as minutas dos acordos devem ter conteúdo fixado em 

negociações efetivas, pelo que se afirma o conteúdo substancial da regra da 

voluntariedade, a qual vai além de meramente vedar as conversões forçadas. Por fim, o 

Clube de Londres tem reiterado seu caráter de instrumento de ação do mercado, o que 

coloca fora de seu âmbito de interesses a conclusão de acordos de alívio em bases 

eminentemente concessionais. Esta estratégia se viabiliza por meio da fixação de taxas 

de juros das obrigações modificadas acima das taxas de mercado e a consideração do 

risco de crédito segundo aferições objetivas. 

A ação desses três entes, relacionados às dívidas multilateral, bilateral e 

sindicada, é porém muito restrita se cotejada com as fragilidades da reestruturação da 

dívida mobiliária atomizada e não plenamente organizada em comitês de credores 

interessados nas renegociações, de cuja complexidade o caso argentino é exemplo 

notável pelo volume e pelas consequências jurídicas da possível desarticulação entre 

credores. A partir de causas econômicas particulares, chegou-se a uma situação em que 

a pacificação da controvérsia pela via da ação do Fundo Monetário Internacional e dos 

Clubes de Paris e de Londres foi diminuta, desfavorecida que estava por dificuldades de 

ação coletiva que retomaram as preocupações com a criação de uma moldura 

multilateral que reduzisse os custos in media res e ex post das reestruturações, mesmo 

que esse debate retomasse as dúvidas sobre o “risco moral”, isto é, o tradeoff existente 

entre os custos ex post e ex ante da dívida pública, entre as vias de simplificação das 

reestruturações a partir do momento em que elas ocorrem e o aumento dos custos de 

tomada do crédito público. Pela ação dos holdouts, caracterizada pela busca de objetivos 

individuais estratégicos incompatíveis com as renegociações organizadas em instâncias 

dedicadas a atingir soluções consensuais abrangentes de todas as partes, muitas das 



contradições da atual arquitetura de reestruturação da dívida pública ficaram evidentes, 

particularmente em razão das incertezas e das incongruências de propósitos das diversas 

instâncias decisórias. 

O primeiro dos focos judiciais de solução de litígios relativos à inexecução da 

dívida pública analisados foi a arbitragem internacional. A reestruturação da dívida 

argentina foi compreendida, no ICSID, não como mera violação dos contratos originais, 

cujo pagamento integral era pleiteado por inúmeros credores italianos que não haviam 

concordado com as conversões, mas que representavam uma categoria residual se 

comparados com a quantidade muito maior de credores aderentes. A partir do 

entendimento de que se tratava de matéria relativa à violação de um tratado bilateral, no 

caso o BIT entre Argentina e Itália, a corte arbitral reconheceu sua competência para 

decidir o caso Abaclat, revisando, nesse sentido, a definição substantiva de 

investimentos já estabelecida no caso Salini em favor de uma conceituação 

convencional, a ser verificada naquele acordo. Por sua vez, ainda que o caso Fedax 

possa ser utilizado como precedente do reconhecimento de transações financeiras como 

investimentos, diversos aspectos do caso Abaclat são dele diferentes. Há, portanto, 

tendências inovadoras no recente pleito de credores italianos contra a Argentina que 

colocam a dívida pública em uma zona de penumbra sobre sua regulação internacinoal e 

sobre os possíveis desincentivos para soluções negociadas que uma decisão favorável 

teria para a participação de detentores de títulos em futuras reestruturações. Uma das 

principais dúvidas a esse respeito é a forma como se interpretaria a vedação de 

tratamento mais favorecido aplicável à disciplina jurídica do investimento estrangeiro 

em operações financeiras que fazem parte da dívida pública, cuja reestruturação 

geralmente envolve alguma forma de distinção entre os credores, por exemplo entre 

aqueles que portam títulos denominados em moeda estrangeira e em moeda doméstica. 

Por fim, no quarto capítulo se pôde concluir pela inconsistência entre decisões 

judiciais de tribunais nova-iorquinos, acionáveis a partir de cláusulas de foro de títulos 

públicos que aceitam a lei de Nova York como direito aplicável, e os sistemas negociais 

de reestruturação que envolvem reduções de pagamentos. Aquelas decisões judiciais 

têm precedente, cuja competência tem sido cada vez mais reconhecida até mesmo para 

os títulos latino-americanos, que anteriormente apresentavam orientação contrária à 

aplicação de direito estrangeiro mesmo sobre as obrigações financeiras externas. Esse 

precedente é o caso Allied Bank, em que se afirmou tanto a validade da renegociação 



apenas para as partes expressamente aderentes como os direitos dos credores ao 

pagamento caso não houvessem subscrito as trocas. No recente caso NML Capital o 

direito ao reembolso integral foi assim decidido. Mesmo meios tradicionais de defesa, 

como a doutrina do Act of State e a comity se mostraram de eficácia limitada. 

Como contornar as fragilidades das renegociações internacionais frente aos 

desafios de coordenação, à ação dos holdouts e ao problema do risco moral são 

complexos desafios que procuraram ser respondidos em tendências mais recentes de 

ordenação internacional da dívida pública. A partir dos anos de 1970, o foco do debate 

em possívels mecanismos permanentes de resolução já havia consolidado propostas 

bem articuladas, mas de pouca relevância prática, como a Comissão Internacional da 

Dívida, proposta no âmbito da UNCTAD e veiculada pelo G77. Um conjunto de 

procedimentos institucionalizados amplamente acessíveis aos devedores interessados, 

que se apresentavam como alternativa aos Clubes de Londres e Paris, foi, porém, 

afastado em um contexto nos quais as preocupações com as restrições ao crédito 

internacional o desaconselhavam. Com a crise da dívida latino-americana, a seu turno, 

se afirmaram critérios de promoção de alívios ao endividamento segundo complexas 

negociações pautadas por princípios de mercado que, em seu caráter ad hoc, 

postergaram a continuidade da discussão de mecanismos permanentes de resolução. 

Assim, até que se chegasse ao Plano Brady foram tentadas diversas abordagens para 

enfrentar o problema das generalizadas moratórias da América Latina e de outros 

países, as quais, se enfrentaram diversos problemas relevantes até que atingissem sua 

formulação mais satisfatória, mostraram que aquela via relativamente espontânea e 

comercialmente orientada podia chegar a um grau aceitável de articulação entre 

credores e devedores. Da mesma maneira, as iniciativas de conversão da dívida pública 

para fins ambientais apontaram para um caminho de redução de encargos da dívida 

excessiva negociada caso a caso, com a participação tanto de entes públicos como 

privados.  

A complexidade do caso argentino e as recentes crises europeias trouxeram à 

tona alternativas. A primeira delas, de caráter eminentemente contratual, se daria pela 

via das reformas das condições de modificação das obrigações financeiras expressas em 

títulos públicos, pela via do que se convencionou chamar de cláusulas de ação coletiva. 

Assumindo a forma predominante de cláusulas de modificação, os países emissores que 

as adotaram argumentam a necessidade de vincular todos os credores de uma classe 



objeto de reestruturação à decisão de uma supermaioria daquela mesma classe. Em 

alguns casos, se cogita ainda de cláusulas mais complexas, de agregação, em que 

mesmo que dentro de uma classe não se forme a maioria necessária haveria a vinculação 

à reestruturação, desde que houvesse a formação de maioria igualmente qualificada 

entre outras classes do crédito titularizado (cross-series vote). A preocupação com a 

ação dos holdouts na recente crise financeira europeia levou à introdução de euro-CACs 

nos novos títulos emitidos pela Grécia, e à sua recomendação no estatuto do ESM para 

todos os títulos europeus. 

Como alternativa a esse cenário contratual, que é a forma atualmente 

proeminente de reforma para evitar a formação de minorias potencialmente 

comprometedoras dos esforços de renegociação, outra possibilidade é a criação de 

mecanismos permanentes de resolução válidos em âmbito internacional, sejam eles 

globais ou de abrangência regional. A partir dele haveria critérios de solução de 

controvérsias previamente conhecidos, em termos normalmente estabelecidos em 

função de alguma ordem jurídica interna específica tomada em analogia. É o caso do 

SDRM, proposto pelo FMI em 2001. Com o foco na reorganização das finanças, 

segundo o modelo estabelecido no Chapter 11 do código falimentar norte-americano, 

seria possível, alegava-se, conter a ação dos credores resistentes por meio de critérios de 

decisão vinculantes, válidos para os países que pudessem ser qualificados como 

elegíveis. Entre esses estão aqueles cujos níveis de endividamento se apresentassem 

como insustentáveis, a despeito da objeção de que, antecipadamente, não é sempre 

possível afirmar quais seriam tais níveis. O sistema funcionaria pela reestruturação a 

partir de maiorias, pelo dever de permanência, que implica um compromisso de não 

litigância até a conclusão das renegociações e, pelo lado do credor, a adoção de medidas 

de promoção de níveis sustentáveis de endividamento em suas políticas internas. Apesar 

do insucesso prático da ideia aventada pelo FMI, discussão semelhante é travada, hoje, 

no âmbito comunitário europeu, o que ocorreria pela modificação do estatuto do ESM 

com a inclusão de um mecanismo permanente de resolução. 

A inexecução da dívida pública é, portanto, um fenômeno juridicamente 

regulado, ainda que o seja de forma frágil. As propostas recentes apontam para 

diferentes tentativas de maior regulamentação do tema. Diversas questões ficam, 

contudo, sem respostas frente aos cenários eminentemente financeiros representados 

pelas CACs ou pelos mecanismos permanentes de resolução. Ainda que eles se 



destinam, de formas mais restritas ou mais amplas, aos problemas de formação de 

maiores estáveis, das quais depende a solução estável dos diferendos financeiros entre o 

Estado e seus credores, espaços materiais de normatividade ficam ainda inabarcados. 

Definições fundamentais, o problema da sucessão dos Estados em matéria de dívida 

pública e o complexo tema das dívidas odiosas não são enfrentados pelos mecanismos 

permanentes de resolução. Isto não diminui sua importância relativa. Expõe, no entanto, 

a amplitude do desafio jurídico, que é consolidar critérios de estabilização de graves 

controvérsias sem deixar de atender a elementos externos ao seu próprio sistema, tais 

como a pertinência econômica das decisões e o enorme impacto político das questões 

atinentes à dívida pública. 
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