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Déficit primário atinge R$ 183,7 bilhões,
o pior resultado desde 1997

Por Edna Simão e Fábio Pupo |
De Brasília

Com o desempenho aquém do
desejado das receitas e o sucessivo
aumento das despesas,
principalmente das obrigatórias, a
nova meta de déficit primário de R$
159 bilhões proposta ao Congresso
Nacional para este ano já é vista pela
secretária do Tesouro Nacional, Ana
Paula Vescovi, como "ousada e
apertada". Apesar de acreditar que
há condições para o governo
cumprir o número, os dados
mostram que a tarefa não será tão
simples.

O déficit primário do governo
central somou R$ 20,152 bilhões no
mês passado. No acumulado do ano,
o rombo chega a R$ 76,277 bilhões.
Se considerado os números
apurados em 12 meses, o resultado
negativo é de R$ 183,7 bilhões, bem
acima da nova meta de déficit
proposta ao Congresso Nacional
(R$ 159 bilhões). Tanto o resultado
apurado no mês como nos
acumulados do ano e em 12 meses
são os piores apurados para o
período desde o início da série

histórica do Tesouro Nacional, em
1997.

Mesmo descontando a
antecipação de pagamento de
precatórios dos meses de novembro
e dezembro para maio e junho, efeito
que influencia os números, o déficit
acumulado em 12 meses até julho
está em R$ 165,6 bilhões, também
acima da nova meta fiscal. "A média
móvel de 12 meses está em linha com
o cumprimento da nova meta
proposta ao Congresso. Continua
sendo uma meta ousada e apertada,
mas temos condições de cumpri-la",
disse a secretária.

No mês passado, Ana Paula foi
enfática na defesa da manutenção da
meta de déficit primário do governo
central em R$ 139 bilhões.
Ressaltou, no entanto, que a
frustração de receitas de R$ 6 bilhões
em julho levou a equipe econômica
a propor, no dia 15, a ampliação das
metas de déficit.

"Em julho, houve frustração
importante de receitas e isso levou a
um déficit abaixo do programado.
Isso nos acendeu um sinal de alerta

e redundou na proposta do governo
para que tivéssemos uma meta
diferente, de R$ 159 bilhões", disse.
O resultado fiscal de julho foi um
déficit R$ 4,5 bilhões mais profundo
do que previsto para o mês.

Segundo ela, como o governo já
fez um forte contingenciamento, não
haveria espaço para fazer um
arrocho ainda maior. Esse corte, por
exemplo, é verificado no investimento
acumulado no ano - que caiu 35%,
para R$ 19,953 bilhões. Para a
secretária, é preciso fazer um ajuste
nas despesas obrigatórias e aprovar
a reforma da Previdência Social.

Para melhorar o comportamento
das receitas até o fim do ano, a
secretária mantém a expectativa de
leilão das usinas hidrelétricas da
Cemig em 27 de setembro. "Existe
uma discussão sobre a participação
da empresa nas quatro hidrelétricas
sendo leiloadas, mas a disputa está
marcada e as próprias discussões
que estão ocorrendo a respeito do
interesse da Cemig de participar
respeitam o direito da União de obter
recursos da concessão", afirmou Ana
Paula.
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Ela disse que a previsão com
receitas extraordinárias passará por
revisão até o fim de setembro. Assim
que forem finalizadas as negociações
com o Congresso, o governo deverá,
por exemplo, contemplar uma nova
previsão de receitas com o novo
Refis no próximo relatório bimestral
de receitas e despesas, a ser
divulgado até 22 de setembro. A
previsão inicial do governo era obter
R$ 13 bilhões com o programa - ela
deve ser ajustada para R$ 10
bilhões. Mas o valor só será estimado
de forma adequada quando houver
definição final sobre o assunto.

Sobre 2018, o governo tem que
encaminhar a proposta de Lei
Orçamentária Anual (LOA) até o fim

deste mês e precisa da aprovação,
pelo Congresso, da nova meta de
déficit para elaborar o Orçamento.
Enquanto isso não acontece, a
secretária explicou que a equipe
econômica trabalha com duas
alternativas: apresentar peça
orçamentária com a meta vigente de
déficit de R$ 129 bilhões ou, se
houver aprovação do novo déficit
pelo menos na Comissão Mista de
Orçamento, enviar com a nova meta.

"Tenho certeza que tomaremos
medidas de acordo com os preceitos
legais. Isso depende de interpretação
e demanda um cuidado de uma
avaliação jurídica, o que está sendo
feito diligentemente", afirmou.
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Proposta de reestruturação de carreiras
 do funcionalismo deve ficar para setembro

Por Edna Simão | De Brasília

O governo federal ainda deve
levar entre duas ou três semanas
para concluir a proposta de
reestruturação das carreiras do
funcionalismo público. Essa foi uma
medida "estruturante" anunciada pela
equipe econômica para reduzir
gastos no mesmo dia em que foi
divulgado o aumento da meta de
déficit primário do setor público para
R$ 159 bilhões para 2017 e 2018.
A alteração da meta ainda depende
de aprovação do Congresso
Nacional.

Como essa iniciativa tem impacto
esperado apenas a partir de 2019,
as mudanças não precisão ser
encaminhadas até hoje [quarta-
feira]. "Só as medidas que afetam o
orçamento de 2018 serão
encaminhadas até quarta ", disse
uma fonte da equipe econômica ao
Valor. Se essa mudança for
aprovada pelo Congresso Nacional,
a economia projetada para 2019 é
de R$ 1,2 bilhão e, em cinco anos,
chegaria a R$ 18,6 bilhões.

A equipe econômica pretende
com a reestruturação das carreiras
do funcionalismo público aumentar

de 13 para 30 os níveis de
progressão exigidos do servidor para
que se atinja o pico da carreira. Pelo
diagnóstico feito pelo Ministério do
Planejamento, muitos servidores
chegam aos níveis mais altos da
carreira com 15, 10 ou até 6 anos
de serviço.

Além disso, o governo federal
quer reduzir a discrepância em
relação aos salários pagos pela
iniciativa privada. Em média, a União
paga três vezes mais que o setor
privado em ocupações de nível
fundamental e médio.

Nos próximos dez anos, 39%
dos servidores se aposentarão, o que
exige, na avaliação do Ministério do
Planejamento, uma reestruturação
das carreiras. Com as mudanças, a
equipe econômica espera gastar até
70% menos com a contratação de
novos servidores federais.

Hoje, a equipe econômica vai
encaminhar ao Congresso Nacional
propostas para postergar, por um
ano, o reajuste dos servidores
públicos federais, assim como para
aumentar a alíquota de contribuição
previdenciária para essa categoria de
11% para 14% para quem recebe
acima do teto de remuneração do

INSS, que é de R$ 5.531,31.

Somente o congelamento por 12
meses dos salários do servidores vai
gerar economia de R$ 5,1 bilhões
em 2018. Já á elevação da alíquota
de contribuição previdenciária deve
render R$ 1,9 bilhão aos cofres
públicos.

No caso do estabelecimento de
um teto remuneratório para todos os
Poderes e entes federados, o
governo vai apoiar o projeto de lei
que já foi aprovado no Senado e está
em tramitação na Câmara.
Atualmente, o teto de remuneração
é de R$ 33,7 mil. A economia
anualizada da medida seria de R$
725 milhões apenas considerando a
União. O valor poderá ser elevado
com a implementação em outros
Poderes.

Dentro do governo chegou a se
discutir a possibilidade de endereçar
a matéria por proposta de emenda
constitucional (PEC) para dar mais
força para que o Judiciário e
Legislativo sejam enquadrados e
também para a inclusão dos
benefícios indenizatórios no cálculo
do teto de remuneração. Mas essa
alternativa acabou sendo descartada.
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Falta de acordo para mudar metas
compromete proposta orçamentária

Por Murillo Camarotto, Vandson
Lima, Fabio Murakawa e Cristiane
Bonfanti | De Brasília

Na noite de ontem, até o
fechamento desta edição, não havia
acordo das lideranças políticas para
votar a mudança das metas fiscais
de 2017 e 2018, pois o PT estava
contra a medida. Por isso, o projeto
com a mudança não tinha sequer sido
apreciado pela Comissão Mista de
Orçamento (CMO), passo anterior
à sua votação em sessão conjunta
do Congresso Nacional.

Assim, a alternativa considerada
mais provável por fontes da área
econômica é que o governo conclua
a proposta orçamentária do próximo
ano com base na meta fiscal que está
prevista na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), de déficit
primário de R$ 129 bilhões. A
proposta terá que ser enviada ao
Congresso até amanhã.

Ontem, fonte credenciada do
Tribunal de Contas da União (TCU)
disse ao Valor que a nova meta de
déficit primário de R$ 159 bilhões
só poderá ser considerada pelo
governo na elaboração do
Orçamento se o projeto de mudança
for aprovado pelo plenário do
Congresso, sancionado pelo
presidente da República e publicado
pelo "Diário Oficial da União". Tudo
isso terá que ser feito até amanhã.

A sessão de ontem do Congresso
Nacional foi ocupada pela votação
de uma série de vetos presidenciais,
os quais têm preferência e precisam
ser votados antes do projeto de
mudança das metas fiscais. À noite,
o presidente do Congresso, Eunício
Oliveira (PMDB-CE), decidiu
suspender a sessão do plenário para
que a Comissão Mista de Orçamento
pudesse votar o projeto de mudança
da LDO. A continuidade da votação
dos vetos do presidente ficou para
hoje à tarde.

Com o objetivo de apressar a
votação da mudança da meta, o
governo chegou agradar sua base
parlamentar e encaminhou uma
proposta de um projeto de lei, a ser
publicado no "Diário Oficial" hoje,
para reverter alguns dos vetos
anteriormente feitos pelo presidente
Michel Temer a pontos que
constavam na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de 2018,
aprovada em julho. Essa iniciativa,
no entanto, não surtiu o efeito
desejado.

"Só podemos deliberar a nova
meta fiscal na sessão do Congresso
depois de limparmos a pauta e
aprovar na CMO. É importante
também para que possamos
descontingenciar o orçamento de
ministérios e órgãos do governo, que
dependem da aprovação da nova
meta", alertou o líder do governo no
Congresso, André Moura (PSC-
PE). "Temos prazo, quinta-feira,

quando o governo tem de encaminhar
o orçamento de 2018".

A mudança na meta orçamentária
é de um déficit R$ 139 bilhões para
R$ 159 bilhões para este ano e de
R$ 129 bilhões para os mesmos R$
159 bilhões para 2018. "Nós
precisamos destravar o
funcionamento da máquina pública",
apontou o líder no Senado, Romero
Jucá (PMDB-RR). "O número tem
que ser diferente, receita caiu, alguns
dispositivos de arrecadação não
ocorreram. É importante agir
rapidamente, mudar a meta para que
o governo possa voltar a funcionar
bem".

Em relação ao projeto
encaminhado, entre as mudanças
propostas está a retomada de
dispositivo que prevê que qualquer
projeto de lei ou medida provisória
proposta deverá ser acompanhado
de estimativa de impacto
orçamentário-financeiro, com a
ressalva de haver esta obrigação em
casos em que a medida afete as
transferências por lei previstas aos
entes federados. "A redação
proposta restringe a estimativa do
impacto", afirma, na justificativa, o
ministro do Planejamento, Dyogo
Oliveira.

O projeto também restabelece na
LDO o valor mínimo de R$ 100 mil
para transferências voluntárias ou ao
setor privado em obras, desde que
o valor seja utilizado para a
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conclusão destas obras ou de etapas
já iniciadas e que o montante garanta
a funcionalidade do objeto pactuado.

Há também o retorno de
previsões para que o Ministério da
Educação tenha de divulgar, na
internet, investimentos realizados na
área, de acordo com o definido no
Plano Nacional de Educação,
contendo sua proporção ao PIB
detalhado por níveis de ensino.
Também prevê colocar na web um
sistema informatizado e abastecido
em tempo real sobre obras - mas
ressalva que isso deverá ser
implantado gradualmente.

Foi ainda readequado artigo que
prevê a delegação de competência
pelos dirigentes do Legislativo e
Judiciário, mas vedando essa
delegação no caso de abertura de
créditos suplementares.

Dos vetos apreciados, o
Congresso Nacional rejeitou veto a
alteração na Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), no trecho
referente ao incentivo à inclusão de
jovens aprendizes na área de
desporto. Segundo o projeto,
estabelecimentos poderão destinar
até 10% de sua cota de aprendizes
à formação técnico-profissional em
áreas relacionadas a práticas de
atividades desportivas, incluindo
atividades de organização e
promoção de eventos esportivos.
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O custo de atrasar o ajuste fiscal
Por Rubens Penha Cysne

À medida que a dívida pública
cresce em relação ao PIB, maior é
o saldo primário necessário para
reverter sua trajetória, tendo em vista
o aumento da conta de juros. Desse
modo, postergar a correção de rumo
torna o custo econômico do ajuste
ainda maior.

Para ilustrar este importante fato,
avaliamos aqui trimestre a trimestre,
pelo prazo de dois anos contados a
partir de junho de 2017, o custo
direto de se postergar um ajuste
fiscal que traga a dívida pública de
volta a sua condição de
sustentabilidade de longo prazo.

Tal custo se mede pelo adicional
de redução do déficit primário em
relação à redução que precisaria ter
sido feita caso o ajuste tivesse se
dado em junho de 2017. Outros
possíveis custos, como
investimentos não realizados em
função da incerteza, não são
contemplados neste artigo.

São analisados aqui dois
cenários, o primeiro tentando refletir
valores do Relatório Focus de 30 de
junho de 2017 e o segundo usando
dados mais recentes. Nos dois
casos, trabalhamos com uma dívida
líquida do governo geral de 49,9%
do PIB e uma dívida bruta de 72,7%
do PIB, ambas relativas a junho de
2017.

No cenário 1 trabalhamos com
uma taxa de juros anual de 9,5%,
inflação de 4,46%, taxa de
crescimento do PIB de 1,2% e déficit
primário igual a 2,63% do PIB. No
cenário 2 o juro é 9,25%, a inflação
3,85%, o crescimento do produto
1,05% e o déficit primário 3% do
PIB. Tais valores são supostos
refletir os valores médios futuros de
tais variáveis entre junho de 2017 e
junho de 2019.

Os valores do custo do atraso
como percentual do PIB são
apresentados nos gráficos 1 e 2
abaixo, que refletem,
respectivamente, os cenários 1 e 2.
O número do retângulo de baixo
reflete o cálculo do custo do atraso
quando se considera a dívida líquida.
E, o de cima, quando se considera a
dívida bruta. O leitor pode
concentrar sua atenção no cenário,
tempo de atraso e tipo de dívida
desejados.

Para fixar os conceitos,
calculemos o custo de se postergar
o ajuste de junho de 2017 para junho
de 2018 no cenário 1, usando a
dívida líquida. Os parâmetros
utilizados implicam uma taxa de juros
anual real logarítmica, corrigida pela
variação do PIB, de 3,52%. Dada a
dívida líquida de 49,9% do PIB, tem-
se uma elevação instantânea da
razão entre dívida líquida e PIB da
ordem de 4,39% do PIB.

Em um ano de atraso tem-se
quase metade do valor da receita
esperada da privatização da
Eletrobras

Em junho de 2017, estancar o
crescimento da dívida líquida como
fração do PIB teria implicado passar-
se de um déficit primário de 2,63%
do PIB para um superávit primário
igual ao pagamento de juros, ou seja,
de 1,76%. Trata-se este,
evidentemente, de um ajuste
fortíssimo das contas públicas.

Neste contexto, não há alternativa
socialmente viável no curto prazo que
não inclua elevação, por alguns anos,
da razão dívida líquida/PIB. Esta
constatação nos leva ao cálculo do
custo do atraso na solução do
problema fiscal.

Este se obtém, no caso
considerado, multiplicando-se o juro
real corrigido pela taxa de
crescimento do produto (agora em
taxas periódicas) pela taxa
instantânea de elevação da razão
dívida líquida sobre PIB. Chega-se
a um valor ao redor de 0,16% (=
0,036*4,39) do PIB, que
corresponde ao valor que se lê no
menor retângulo do gráfico 1, em
Junho de 2018.

Ou seja, no cenário 1 atrasar o
ajuste em um ano implica custo
adicional para o governo de R$ 10,2
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bilhões. Este valor sobe para R$ 11,9
bilhões quando se considera a dívida
bruta. No cenário 2, os custos do
atraso de um ano alcançam
aproximadamente R$ 13,1 ou R$
15,5 bilhões, dependendo se se
considera a dívida líquida ou a bruta.

Em um ano de atraso tem-se, por
exemplo, quase metade do valor da
receita esperada de privatização da
Eletrobrás. Observe-se também a
significativa variação dos custos em
função de pequena variação dos
parâmetros. Tais números ilustram o
altíssimo custo que temos incorrido
por postergar em demasia o
necessário ajuste fiscal.

Detalhes sobre a sobre a
metodologia utilizada podem ser
obtidos em Cysne e Gomes (2017),
a sair na Revista de Economia
Política, também disponível sob a
forma de working paper em http://
epge.fgv.br/users/rubens/working-
papers/.

Rubens Penha Cysne é professor
da FGV/EPGE.
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Nó fiscal e político

O governo se debruça sobre as
contas de um Orçamento para 2018
que não valerá, porque, enquanto
não for aprovada a nova meta, ele
tem que seguir o que está na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, ou seja, o
déficit R$ 129 bilhões. Ontem foi
divulgado o pior déficit fiscal para o
mês de julho em 21 anos. O governo
teria que aprovar a nova meta de R$
159 bilhões para fazer o Orçamento
com os novos parâmetros.

O presidente Temer está viajando
para a China, o procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, está
concluindo a nova denúncia contra
o presidente, a delação do doleiro
Lúcio Funaro está nas mãos do
ministro Fachin, o presidente da
Câmara está no governo, e a
presidência da Câmara está com o
deputado Fufuca. Assim está o
Brasil. O presidente, antes de sair
de viagem, afirmou que "querem"
parar o Brasil, referindo-se às
agruras vividas pela sua
administração. Não é o primeiro a
tentar confundir governo e país.

No caso do Orçamento, tem que
ser cumprido o prazo de 31 de
agosto, amanhã, para o envio das
contas do ano que vem, mas sem a
nova meta aprovada será necessário
enviar novo Orçamento depois, com
o déficit de R$ 159 bilhões.

O nó também atinge a meta de
2017. Vence hoje o prazo para a

negociação entre o governo e a
Cemig. Na semana passada, em
entrevista que me concedeu, o
ministro Dyogo Oliveira disse que o
leilão das hidrelétricas que foram da
Cemig continuava marcado, mas que
até o dia 30 de agosto continuaria
conversando com a Cemig. Hoje, o
presidente da empresa, Bernardo
Alvarenga, vai falar com o ministro.
O argumento é que as usinas não
poderiam ter sido tiradas da
companhia pela ex-presidente Dilma
porque o contrato tem cláusula de
renovação automática. O governo
disse que poderá negociar desde que
a Cemig pague pela renovação e
apresente uma proposta firme. A
meta de 2017 depende de
desembrulhar essa confusão.

Os apuros do governo na área
política são responsabilidade única
do presidente Temer. A reunião com
Joesley Batista, o que se conversou
naquela noite, os outros indícios de
ilícitos precisam ser investigados.

Por isso o procurador-geral afina
as suas últimas flechas para dispará-
las. Temer mediu forças uma vez e
venceu.

Agora, na nova denúncia, terá que
passar por tudo isso novamente.

Já o buraco fiscal no qual o país
entrou é resultado da desastrosa
administração Dilma.

Ela jogou o país numa crise que,
por sua natureza, não se resolve em
curto prazo. Criou-se uma dinâmica
que demora a ser revertida. A
recessão provocou uma perda de
arrecadação que o governo calcula
em R$ 150 bilhões. O déficit de julho
divulgado ontem foi de R$ 20 bi. O
governo tem tentado impedir a
ampliação do rombo usando receitas
extraordinárias, mas elas escondem
a real situação das contas.

O gráfico abaixo foi elaborado
pela consultoria Rosenberg
Associados e mostra a evolução das
despesas e das receitas do governo
federal, excluindo o que é
extraordinário. Saem da conta, por
exemplo, a capitalização da
Petrobras, que transformou dívida
em receita em 2010, e o pagamento
das pedaladas em 2015, que
pressionou os gastos. Houve uma
alta muito forte das despesas,
principalmente as obrigatórias, como
a Previdência. A arrecadação ainda
não deu sinais de recuperação. Os
gastos discricionários, os que o
governo pode mexer, caíram 16%
nos sete meses deste ano em
comparação com o período do ano
passado, R$ 25 bilhões a menos. O
maior corte foi no investimento: 48%.
O desajuste foi iniciado no governo
passado, mas o governo Temer não
conseguiu sair dele.

MIRIAM LEITÃOO GLOBO
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Rombo fiscal é o maior para julho em 21 anos

Déficit chegou a R$ 20,1 bilhões
no mês. Em 12 meses, resultado está
negativo em R$ 186 bi, acima da
nova meta

Bárbara Nascimento

-Brasília- Em julho, as contas
públicas fecharam com maior déficit
para o mês em 21 anos. O governo
central (Tesouro, Banco Central e
Previdência) teve rombo de R$
20,15 bilhões no mês, o terceiro
déficit seguido este ano. Em 12
meses, o resultado é negativo em R$
183,7 bilhões, superior à nova meta
fiscal que o governo enviou ao
Congresso, de rombo de R$ 159
bilhões este ano.

A equipe econômica explicou que
o adiantamento do pagamento de
precatórios provocou o rombo
recorde. Sem ele, o déficit seria de
R$ 165,6 bilhões. Esses valores são
repassados no fim do ano, mas
foram quitados em maio e junho,
para diminuir o pagamento de juros.
Os precatórios são corrigidos mês
a mês.

A secretária do Tesouro, Ana
Paula Vescovi, afirmou que o
resultado não ameaça o
cumprimento da nova meta.

Oficialmente, o objetivo fiscal para
2017 é déficit de R$ 139 bilhões.—
O resultado está em linha com o
cumprimento da meta proposta ao
Congresso. Continua sendo ousada,
apertada, mas temos condições de
cumpri-la.

Ela afirmou que o governo avalia
se pode encaminhar o Orçamento ao
Congresso já com a nova meta,
mesmo sem a votação em plenário,
apenas com a aprovação na
Comissão Mista de Orçamento
(CMO). O governo teme que a nova
meta não seja aprovada a tempo do
prazo limite para envio do projeto de
Lei Orçamentária Anual (PLOA) ao
Legislativo, em 31 de agosto. Nesse
caso, a equipe econômica teria que
enviar uma peça orçamentária com
receitas infladas, para cumprir com
o déficit atual, de R$ 139 bilhões.

PREVIDÊNCIA:
DÉFICIT DE R$ 98,3 BI

A meta teve de ser revista diante
de receitas menores com a segunda
etapa do programa de repatriação de
recursos no exterior e o desempenho
fraco da economia. Além disso, o
governo não conseguiu aprovar a
medida provisória (MP) da

reoneração da folha de pagamento,
que acabou caducando no
Congresso. Mesmo para cumprir o
rombo de R$ 159 bilhões, há
incertezas sobre o alcance do Refis
e o leilão de usinas da Cemig, que
poderiam trazer mais R$ 24 bilhões
para o caixa do governo.

O déficit da Previdência
continuou crescendo: 14,4% no mês,
atingindo R$ 13,52 bilhões em julho.
No ano, o rombo alcança R$ 96,38
bilhões, 28,4% maior que o do ano
passado. Em julho, as receitas
somaram R$ 89,13 bilhões, queda
real de 5,5% em relação a 2016. Já
as despesas somaram R$ 109,28
bilhões, recuo de 4,2% na
comparação anual.

O relatório mostra ainda que
53,44% do total de despesas
permitidas para este ano já foram
gastas, segundo a regra do teto para
o gasto público. Pela norma, as
despesas em 2017 podem crescer
até o limite de 7,2% em relação a
2016. Executivo e Judiciário estão
enquadrados, com avanço de 6,2%
e 5,6% nos gastos. Já as despesas
do Legislativo cresceram 7,3%, e as
da Defensoria Pública da União,
18,7%.

ECONOMIAO GLOBO
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Teto esburacado

Dentre as muitas medidas para o controle dos gastos
com pessoal, poucas são mais simbólicas que o veto
constitucional a remunerações de ocupantes de cargos
públicos acima do salário dos ministros do Supremo
Tribunal Federal.

Que esse teto —hoje de R$ 33,7 mil— tenha se
transformado em letra morta no Judiciário e no Ministério
Público é demonstração de que a agenda corporativista
tem suplantado o interesse coletivo.

Pesquisa recente apontou que apenas 3% dos
promotores paulistas recebem menos que esse valor, em
razão de variados penduricalhos e auxílios não
considerados para o cálculo dos limites. O mesmo se dá
em outros Estados.

No Executivo federal, 41% das autoridades de
escalões superiores da Fazenda e do Planejamento
ganham acima do teto graças a auxílios e jetons pela
participação em conselhos de empresas estatais.

Na maior parte dos casos, o texto constitucional
tornou-se inócuo por conta de interpretações elásticas,
não raro oportunistas, das regras. Exemplo notório é o
do auxílio-moradia, concebido originalmente para juízes
e promotores em serviço fora de seus domicílios.

Ocorre que em 2014 o ministro do STF Luiz Fux
estendeu por liminar a indenização de R$ 4.377 mensais
a todos os magistrados na ativa. Não tardou para que
associações de promotores pleiteassem o mesmo

tratamento, com sucesso.

Os custos, estimados em cerca de R$ 1 bilhão ao
ano, tendem a crescer. A campanha para a sucessão de
Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República
mostrou que tais práticas gozam de aceitação quase
irrestrita entre aqueles que deveriam zelar pela
moralidade.

A ampla concessão do auxílio-moradia, argumentou-
se nos debates, descaracteriza seu caráter indenizatório
e impõe a incorporação definitiva aos salários.

Felizmente, notam-se também reações a tais abusos.
O Senado aprovou, no final do ano passado, três
projetos que visam garantir maior efetividade ao limite
imposto pela Constituição.

A matéria seguiu para a Câmara, mas só foi retomada
neste mês, quando se criou uma comissão para discutir
os supersalários.

No meio político, esse é quase sempre um
subterfúgio para nada se fazer. Não se ignora, ademais,
o reduzido interesse dos congressistas, muitos deles
suspeitos de atos ilícitos, em se indispor com juízes e
promotores.

A economia com a aplicação do teto não seria, é
fato, decisiva. A medida, porém, representaria
demonstração básica de respeito pelo dinheiro do
contribuinte.
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Servidores prometem
protestos nesta quarta
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Comissão aprova novas metas
fiscais para 2017 e 2018
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Eletrobras prevê R$ 10 bi
com sistema de energia
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Governo vai cobrar que BNDES
pague mais R$ 100 bi ao Tesouro em 2018

Contas. Proposta de Orçamento
para o ano que vem que será
apresentada amanhã deve levar em
conta o recurso, necessário para
evitar que Tesouro tenha de se
endividar para pagar despesas de
custeio; banco, porém, não quer
abrir mão dos recursos

Adriana Fernandes /
BRASÍLIA

A equipe econômica vai pedir
ao BNDES a devolução antecipada
de mais cerca de R$ 100 bilhões
de empréstimos de longo prazo
que o Tesouro Nacional liberou ao
banco de fomento desde 2009. O
retorno desse dinheiro ao caixa da
União em 2018 deve estar previsto
na proposta de projeto de
Orçamento para o ano que vem,
que será encaminhada ao
Congresso nesta quinta-feira.

Segundo apurou o Estadão/
Broadcast, a devolução é
necessária para o cumprimento da
chamada "regra de ouro" do
Orçamento, prevista na
Constituição. Essa norma proíbe
o Tesouro de se endividar para
bancar despesas de custeio do
governo (como gastos com pessoal
e Previdência). Isso só é permitido
para o refinanciamento da própria

dívida ou para despesas de
investimento. Por isso, o governo
precisa encontrar novas fontes de
receita, sob o risco de ter de
paralisar a máquina pública.

O assunto é sensível porque o
BNDES – que já devolveu R$ 100
bilhões ao Tesouro no fim do ano
passado – resiste à nova
devolução, como mostrou o
Estadão/ Broadcast na semana
passada, alegando que não pode
abrir mãos desses recursos "de
imediato". O argumento usado pelo
banco é que a demanda potencial
de empréstimos de longo prazo
pode se recuperar mais
rapidamente neste momento de
retomada do crescimento e do
calendário de concessões.

Portanto, esses recursos podem
ser necessários ao banco. O não
cumprimento da chamada "regra de
ouro" deixaria as autoridades
federais sujeitas até à
responsabilização criminal,
explicou uma fonte da área
econômica. Por isso, a ideia é fazer
um cronograma de devolução para
que os R$ 100 bilhões estejam de
volta ao caixa da União ao longo
de 2018. Um ofício será
encaminhado pelo Ministério do
Planejamento ao BNDES

solicitando o retorno dos recursos
no ano que vem.

As negociações do governo
com o BNDES terão de ser
concluídas até o fim do ano. O
banco terá de fazer uma análise
interna de fluxo de caixa para
definir o cronograma. A pressão,
no entanto, do presidente do
BNDES, Paulo Rabello de Castro,
é para retardar essa devolução dos
empréstimos. Destino. Do total
esperado pelo governo, cerca de
R$ 60 bilhões serão usados para
financiar as despesas do INSS e
R$ 30 bilhões a Previdência do
setor público.

O ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, admitiu, na
semana passada, a possibilidade
de antecipação da devolução de
parte do empréstimo, dependendo
do fluxo de caixa do banco. No
início do governo Michel Temer,
uma das primeiras medidas da
equipe econômica foi antecipar o
pagamento de R$ 100 bilhões pelo
banco. A devolução ocorreu no
final de dezembro do ano passado,
quando o dinheiro correspondia a
18,7% do estoque total da dívida
do banco com o Tesouro, de R$
532 bilhões. O saldo devedor atual
é de R$ 452,6 bilhões.

ECONOMIAO ESTADO DE S. PAULO
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 Rombo do governo no ano vai a R$ 76 bi

Resultado do mês passado, um
déficit de R$ 20,2 bilhões, foi o
pior já registrado para julho; em
12 meses, o déficit é de R$ 183,7
bilhões

Lorenna Rodrigues
Eduardo Rodrigues /

BRASÍLIA

Enquanto pressiona o
Congresso Nacional a mudar a
meta fiscal do ano, o governo
federal fechou as contas no
vermelho nos 12 meses terminados
em julho em R$ 183,7 bilhões,
quase R$ 25 bilhões a mais do que
os R$ 159 bilhões da nova meta
de rombo em 2017, que ainda
precisa ser aprovada pelos
parlamentares.

No mês passado, o resultado do
governo central, que inclui
Tesouro Nacional, INSS e Banco
Central, foi um déficit de R$ 20,2
bilhões, o maior para julho da
série histórica, que tem início em
1997. Nos sete primeiros meses do
ano, o resultado acumulado é
negativo em R$ 76,3 bilhões,
também recorde e que representa

um aumento real (já descontada a
inflação) de 32,5% em relação ao
mesmo período de 2016.

Há duas semanas, o governo
alegou frustração de receitas e
enviou ao Congresso um pedido
para ampliar a meta de déficit
fiscal deste ano dos atuais R$ 139
bilhões para R$ 159 bilhões. Um
dos fatores que contribuíram para
esse aumento no rombo nos sete
primeiros meses do ano foi a
antecipação do cronograma de
pagamento de precatórios deste
ano. Cerca de R$ 18 bilhões foram
pagos entre junho e julho, quando,
usualmente, eram quitados no fim
do ano.

Mesmo descontado o que foi
adiantado com precatórios, no
entanto, o resultado negativo em 12
meses supera até mesmo a nova
meta fiscal, chegando a R$ 165,6
bilhões. "A execução financeira
está em linha com o cumprimento
da meta de déficit R$ 159 bilhões,
que continua sendo uma meta
ousada e apertada, mas teremos
condições de cumpri-la", disse a
secretária do Tesouro Nacional,
Ana Paula Vescovi.

Para o economista da
consultoria Parallaxis Rafael Leão,
a equipe econômica terá
dificuldade para cumprir mesmo a
meta de R$ 159 bilhões para 2017.
"O governo vai trabalhar com
orçamento cada vez mais
apertado", afirmou. Já o
economista da Tendências
especializado em contas públicas,
Fabio Klein, avalia que, ainda que
sem muita folga, o governo
conseguirá cumprir a nova meta
fiscal deste ano, caso o Congresso
autorize, incorporando receitas
extras por expedientes como a
recuperação de precatórios não
sacados por beneficiários de ações
ganhas contra a União e o aumento
do PIS/Cofins sobre os
combustíveis.

"Para este ano, o risco de
aumento de imposto está fora do
radar. A nova meta abre espaço
para gastos maiores, aliviando a
pressão sobre serviços públicos.
Porém, se a faltar , o governo terá
que contingenciar." /
COLABORARAM EDUARDO
LAGUNA E ALTAMIRO SILVA
JUNIOR
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 Receitas tiveram queda de 1,3% de
janeiro a julho

Com o forte contingenciamento de
despesas promovido pelo governo, de R$
45 bilhões, o resultado de julho
representa uma queda real de 1,3% nos
gastos em relação ao mesmo mês de
2016, e de 0,2% no ano. Nesse período,
apenas as despesas discricionárias (o
governo pode contingenciar) tiveram
queda real de 16,3%.

No entanto, com a fraca atividade
econômica e também sem a “ajuda” da
alta dos preços em um momento de
inflação em baixa, as receitas continuam
recuando. Houve em julho uma queda
real de 2% em relação ao mesmo mês
do ano passado e de 1,3% nos primeiros
sete meses do ano.

ECONOMIAO ESTADO DE S. PAULO
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 Em um único mês, perdas de R$ 6
bi

Mais impressionante do que o
gigantesco déficit de R$ 20,15 bilhões
registrado nas contas do governo federal
em julho é o tamanho do buraco na
arrecadação que o governo teve em
apenas um mês. A frustração das receitas
com impostos e contribuições previstas
alcançou R$ 6,04 bilhões. De imediato,
o desempenho abaixo do que estava
programado vai consumir parte da
margem de R$ 20 bilhões que o governo
ganha com a alteração da meta fiscal
deste ano – de um déficit de R$ 139
bilhões para R$ 129 bilhões – e que
ainda está sob análise do Congresso. É
um retrato de que nem o cumprimento
dessa nova meta está garantido, tamanha
a gravidade das contas públicas. Os
dados divulgados mostraram o quanto é
frágil a equação fiscal que o governo
montou para mudar a meta fiscal de 2017
e 2018. Nada pode dar errado.

ECONOMIAO ESTADO DE S. PAULO
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 Carros oficiais entram na mira dos cortes

Mil autoridades do Executivo
têm direito ao benefício, que custa
R$ 150 milhões por ano; apenas
50 pessoas devem continuar com
o privilégio

Adriana Fernandes
Idiana Tomazelli / BRASÍLIA

Para tentar mostrar que está
realmente empenhado em reduzir
gastos, o governo estuda reduzir
drasticamente o uso de um dos
símbolos dos privilégios públicos:
o carro oficial. Hoje, cerca de mil
autoridades apenas do Poder
Executivo fazem jus à regalia em
todo o País, a um custo anual de
R$ 150 milhões.

A proposta em análise pela
área econômica é restringir o
benefício ao presidente da
República, ao vice-presidente e
aos ministros de Estado, entre
outros – um grupo que não
ultrapassaria 50 pessoas. O corte
abrange só dirigentes do governo
federal, já que o Executivo não
pode propor medidas para outros
Poderes.

A medida não tem grande
impacto fiscal diante da magnitude
do déficit fiscal (a previsão é de
saldo negativo de R$ 159 bilhões
em 2017 e 2018), mas será
emblemática para indicar o
esforço de redução de privilégios
no setor público.

O secretário executivo adjunto

do Ministério do Planejamento,
Rodrigo Toledo Cota, confirmou
ao Estadão/Broadcast que a
medida está em análise. Mas ele
ponderou que há um problema de
segurança a ser resolvido, já que
muitos secretários precisam ter
acesso a áreas em que só é possível
entrar com carro credenciado. Ele
ressaltou que há autoridades que
realmente precisam ter mais
segurança, porque estão mais
expostas. "A economia que uma
mudança desse tipo pode gerar não
é significativa, mas é questão de
racionalização da máquina", disse.

Segundo o economista Gil
Castelo Branco, secretário-geral
da ONG Contas Abertas, a União
(os três Poderes, incluindo
militares) gastou em 2016 R$
1,687 bilhão com veículos, mais
que as despesas pagas por todo o
Ministério do Turismo, R$ 963
milhões. "Essa medida é
emblemática, ao reduzir
privilégios e mordomias de
autoridades neste momento de
crise", afirmou. "É preciso acabar
com essa herança colonial e
patrimonialista do Brasil."

Cortes. Sem apoio do
Congresso para elevar impostos e
reforçar o caixa, a equipe
econômica vem sendo obrigada a
lançar mão de medidas de redução
de custeio com a máquina e
economia de gastos com o
funcionalismo, como congelamento
de salários, corte nos auxílios e teto

salarial do servidor sem a
possibilidade dos chamados
"penduricalhos", como auxílio-
moradia, auxílio-creche e
remuneração por participação em
conselhos de empresas públicas.

Mas tem enfrentado grande
resistência para reduzir os
privilégios. Depois de duas
semanas do anúncio de um pacote
de redução de gastos com a folha
de pessoal junto com a revisão das
metas fiscais de 2017 e 2018, nem
todas as medidas foram
encaminhadas ao Congresso e o
presidente Michel Temer já
sinalizou que pode rever uma delas
– a que evita o aumento da
tributação para os exportadores no
programa Reintegra. Outro
problema: os militares têm
conseguido ficar de fora do alcance
da tesoura da equipe econômica.

A quantidade de autoridades
com direito a carro com motorista
cresceu muito a partir da década
de 70. Só secretários de Estados
são cerca de 170 em Brasília.
Dirigentes de autarquias e
institutos federais, como reitores
de universidades, também usam
carros oficiais.

Segundo o Planejamento, os
carros estão em situações variadas.
Alguns são próprios do órgão,
outros são alugados. A maior parte
dos motoristas é terceirizada,
alguns poucos são servidores
públicos.

ECONOMIAO ESTADO DE S. PAULO
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Gasto com aluguel de
repartições chega a R$ 1,6 bilhão

Na batalha para enxugar gastos,
o Ministério do Planejamento quer
transferir repartições da
administração federal que hoje
ocupam imóveis alugados para
prédios próprios que se encontram
ociosos. Só no Executivo, as
despesas com aluguel somam R$
1,6 bilhão ao ano. No entanto, a
União possui 91 prédios
comerciais espalhados pelo País.

Após a reestruturação
administrativa feita no início do
governo do presidente Michel
Temer e da transferência dos
comandos militares para outra
região da capital federal, há
espaços desocupados na própria
Esplanada dos Ministérios. Existe
um prédio inteiro, o bloco O, sem
uso.

Em nota, a pasta informou que
negocia as transferências com os
proprietários dos imóveis
alugados. Disse também que, em
outra frente, trabalha para vender
imóveis desocupados que não têm
uso público, como apartamentos
funcionais, por exemplo.

A venda de imóveis
desocupados, porém, tem sido
mais difícil do que parece. Em
2015, o governo da ex-presidente
Dilma Rousseff tentou se desfazer
deles, num programa no qual
esperava arrecadar cerca de R$ 1,7
bilhão. Mas, até agosto do ano
passado, haviam sido arrecadados
apenas R$ 26 milhões. / LU AIKO
OTTA
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 Comissão aprova rombo
maior para 2017 e 2018

BRASÍLIA

Depois do clima de "letargia"
que dominou os parlamentares da
base aliada, o governo conseguiu
dar ontem o primeiro passo para
permitir um rombo maior nas
contas públicas neste e no próximo
ano. A Comissão Mista de
Orçamento (CMO) aprovou na
noite de ontem o texto-base do
projeto que altera as metas fiscais
de 2017 e 2018 para déficits de
R$ 159 bilhões nas contas do
Tesouro Nacional, Previdência
Social e Banco Central.

O próximo passo é a votação
do projeto pelo plenário do
Congresso, mas antes será preciso
concluir, hoje, a apreciação de
vetos presidenciais que trancam a
pauta. Se os parlamentares não
votarem a tempo a ampliação no
rombo do ano que vem, o governo
terá de enviar em 31 de agosto um
Projeto de Lei Orçamentária Anual
(PLOA) de 2018 ainda sob a meta
antiga, que autoriza déficit menor,
de R$ 129 bilhões.

"A consequência de não votar
a meta amanhã (no plenário) é
recepcionar Orçamento na quinta-
feira em bases falsas, sabidamente
frágeis. Temos responsabilidade
nessa realidade fiscal que
vivemos", alertou o deputado

Marcus Pestana (PSDB-MG),
relator da mudança nas metas.
Corrida. A equipe econômica
trabalhou nos bastidores ontem na
busca de apoio para avançar na
votação, mas houve grande
dificuldade.

A corrida contra o tempo é
porque são necessárias pelo menos
24 horas para finalizar o PLOA
depois de aprovado o projeto que
muda a meta. Fontes da área
econômica acreditam que será um
"vexame" se for preciso propor um
Orçamento com base em uma meta
irrealista de déficit de R$ 129
bilhões – além disso, o corte de
R$ 30 bilhões em despesas
tornaria a peça orçamentária desde
já inviável, promovendo um
"shutdown" (desligamento) na
máquina pública antes mesmo de
o ano começar.

Para este ano, a alteração no
objetivo fiscal vai significar um
espaço extra de R$ 20 bilhões em
relação à meta atual, de déficit de
R$ 139 bilhões. Essa ampliação é
necessária para que o governo
consiga garantir as atividades da
administração pública até o fim do
ano. Hoje, há o risco real de um
"apagão" da máquina pública caso
a área econômica não consiga
reverter pelo menos parte do corte
de R$ 45 bilhões. / I.T.
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CONTAS PÚBLICAS »
Corrida para definir o Orçamento de 2018

Projeto que aumenta para R$
159 bilhões previsões de deficit
deste ano e do próximo passa em
comissão, mas ainda precisa ser
aprovado pelo plenário do
Congresso para que o governo
conclua proposta orçamentária
do ano que vem

ROSANA HESSEL

O Ministério do Planejamento
preparou dois orçamentos para
enviar ao Congresso Nacional até
amanhã, quando termina o prazo de
entrega da proposta orçamentária
do próximo ano ao Legislativo.
Após um dia tenso de negociações
e de atrasos nas votações, o projeto
de lei que eleva para deficit de R$
159 milhões as metas fiscais de 2017
e de 2018 foi aprovado ontem à
noite pela Comissão Mista de
Orçamento (CMO), em votação
simbólica. A expectativa é que o
projeto seja apreciado ainda hoje
pelo plenário do Congresso.

A sessão da CMO foi suspensa
pouco antes das 15h e retomada às
22h05, poucos minutos após o
encerramento de sessão conjunta do
Congresso. As duas casas tinham 18
vetos presidenciais que trancavam a
pauta para serem apreciados, mas
só oito foram votados. Os demais
ficaram para ser analisados hoje à
tarde.

Relator do tema na CMO, o
deputado Marcus Pestana (PSDB-
MG), afirmou que as novas metas
tornam o quadro orçamentário mais
realista. “A situação era muito ruim e
se deteriorou com a queda da
inflação, que reduziu as receitas, e
com a recessão. A retomada da
encomia está muito lenta”, afirmou.
Na visão dele, os parlamentares são,
em parte, culpados pela difícil
situação das contas públicas.

“O Congresso não é sujeito
passivo, mas proativo em frustrar
receitas nos parâmetros da meta
anterior”, disse ele, citando as
intervenções “muito radicais” no
Refis e na reoneração da folha de
pagamento, que reduziram as
previsões de receita. Além disso,
houve outras frustrações, como a
receita com a repatriação de capitais,
que ficou “muito aquém do que se
imaginava”, e o atraso nas
concessões e privatizações. “Cabe
ao Congresso votar a revisão da
meta em nome da transparência e do
realismo orçamentário. Isso é muito
importante para a credibilidade do
processo”, afirmou Pestana.

A expectativa do governo é
conseguir aprovar o projeto que
modifica Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) ainda hoje
para, assim, evitar mandar o
Orçamento de 2018 para o
Congresso com os parâmetros

antigos, que preveem um rombo de
R$ 129 bilhões. O aumento de R$
20 bilhões no deficit de 2017 é
considerado mais urgente por alguns
parlamentares, porque permitirá o
descontingenciamento de parte dos
R$ 45 bilhões bloqueados no
Orçamento para o pagamento de
despesas urgentes e evitar uma
paralisação da máquina pública.

Ficção
No entanto, é possível que a

votação no plenário do Congresso
também seja tumultuada, porque,
além dos vetos,  está na pauta a
votação da reforma política.
Portanto, se as metas não forem
alteradas até amanhã, o governo
enviará ao Legislativo mais uma peça
de ficção. “Sem mudança das metas,
o Congresso vai recepcionar um
Orçamento com bases falsas e
sabidamente frágeis, e as agências de
risco vão ficar de olho para ver se as
autoridades levam a sério as contas.
Se a gente não votar, vai ser ruim
para o governo e para o parlamento”,
disse Pestana.

Após o envio do Orçamento, as
autoridades têm 30 dias para aprovar
a mudança da meta e encaminhar um
projeto de lei suplementar com a
alteração da peça orçamentária de
2018 para que ela seja votada ainda
neste ano, de acordo com o relator
do Orçamento, o deputado Cacá
Leão (PP-PA). Segundo ele, se a
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mudança da LDO não for aprovada
nesse prazo, restará ao governo
aguardar a aprovação do Orçamento
com a meta antiga e somente no ano
que vem fazer modificações.

O clima na CMO era tenso,
mesmo após o governo ter enviado
ontem um projeto de lei revendo
alguns vetos à Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de 2018 que
desagradaram aos parlamentares. A
oposição ameaçava obstruir a
votação das novas metas. Após a
suspensão da sessão, o presidente
da CMO, senador Dário Berger
(PMDB-SC), informou que o
projeto que restaura sete pontos
vetados pelo presidente Michel
Temer será publicado hoje no Diário
Oficial da União (DOU).

“Sem mudança nas metas, o
Congresso vai recepcionar um
Orçamento com bases falsas e
sabidamente frágeis. Vai ser ruim para
o governo e para o parlamento”

Deputado Paulo Pestana
(PMDB-MG), relator da proposta
na Comissão Mista de Orçamento
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Rombo até julho mostra que meta está distante

HAMILTON FERRARI
ESPECIAL PARA O CORREIO

Mesmo se conseguir alterar a
meta fiscal de 2017 para deficit de
R$ 159 bilhões, o governo terá
dificuldade para atingir o objetivo.
Em julho, o rombo nas contas do
governo central (que reúne dados do
Tesouro,  do Banco Central e da
Previdência) foi de R$ 20,1 bilhões,
o maior para o mês desde 1997,
quando o resultado primário
começou a ser contabilizado pela
Secretaria do Tesouro Nacional. O
resultado elevou o resultado
acumulado no ano para R$ 76,3
bilhões e o deficit em 12 meses para
R$ 183,7 bilhões, bem acima da
nova meta pretendida pela equipe
econômica para 2017.

Especialistas afirmam que trazer
as contas para dentro do deficit
projetado será uma tarefa dura. O
governo está apoiando suas
estimativas em receitas
extraordinárias que podem não se
concretizar. A secretária do Tesouro
Nacional, Ana Paula Vescovi,
ressaltou que o rombo acumulado
até julho está inflado porque o
Tesouro antecipou o pagamento de

R$ 18 bilhões em precatórios
judiciais. Excluindo esses
pagamentos, disse, o deficit em 12
meses cai para R$ 165 bilhões,
“muito em linha” com a proposta do
governo. “A meta continua sendo
ousada, mas temos condições plenas
de cumpri-la”, afirmou.

Flávio Serrano, economista sênior
do Banco Haitong, minimizou os
efeitos dos precatórios. Ele destacou
que, no deficit acumulado de 12
meses, há receitas com o programa
de repatriação de 2016, que gerou
mais de R$ 46 bilhões aos cofres
públicos. Segundo ele, o rombo
deve ser ainda maior sem esses
resultados. “O governo vai ter que
trabalhar com novas receitas,
privatizações, novo programa de
repatriação, que é modesto, além do
Refis. Sem essas receitas, fica bem
difícil chegar ao fim do ano com R$
159 bilhões”, disse.

Segundo Ana Paula Vescovi, a
decisão de alterar a meta fiscal foi
baseada nos números de julho.
“Houve uma frustração grande de
receitas e isso nos levou a fazer uma
revisão para um deficit acima do
programado. Tivemos um resultado

inferior e isso nos acendeu um sinal
de alerta em relação à meta anual”,
declarou.

Fábio Klein, economista da
Tendências Consultoria Econômica,
afirmou que o governo não terá vida
fácil. “Na prática, o governo espera
ter receitas extraordinárias, mas, se
nada acontecer, terá que contar R$
6 bilhões para chegar à meta. É uma
situação delicada, porque os
resultados já estão batendo à porta
dos serviços públicos. A agenda para
conseguir arrecadar é incerta e
esbarra em questões de natureza
técnica e econômica”, declarou.

A Previdência Social, novamente,
foi responsável pela maior parte das
despesas, com R$ 96,8 bilhões. Com
esses gastos crescentes, as despesas
obrigatórias ultrapassaram a receita
líquida, que é o dinheiro que o
governo tem disponível após fazer
repasses para os estados, municípios
e fundos. “O ajuste fiscal também
deve passar por uma revisão das
despesas obrigatórias e, por isso, a
importância e a necessidade da
reforma previdenciária”, disse Ana
Paula.
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Contabilidade duvidosa

Enquanto o governo coleciona
rombos recordes nas contas públicas
e tenta aprovar no Congresso o
projeto de lei que altera as metas
fiscais de 2017 e de 2018, cresce a
preocupação com o
descumprimento da “regra de ouro”,
prevista na Constituição, que proíbe
a administração pública de custear
gastos correntes com a emissão de
dívida. Nos últimos anos, porém, o
governo vem usando o lucro contábil
do Banco Central com a valorização
das reservas cambiais para se
enquadrar na regulação. É algo
permitido pela lei sobre a
contabilidade do BC e do Tesouro
Nacional desde 2008, mas que
começa a ser criticado por analistas
preocupados com o equilíbrio fiscal.

Pelas contas do especialista em
contas públicas e consultor
legislativo Leonardo Cezar Ribeiro,
apenas de janeiro a junho deste ano,
o governo emitiu R$ 42 bilhões em
dívida usando esse artifício contábil
— que não tem lastro algum porque
se trata de um lucro que não é

realizado. Segundo ele, entre 2009
e 2017, a fatura ficou em pouco mais
de R$ 1 trilhão em valores
atualizados pela inflação. “É como se
você comprasse uma casa e ela se
valorizasse. Aí você gasta essa
diferença por conta, mas a casa não
foi vendida, e, portanto, o lucro não
se concretizou”, explicou. “É preciso
que o Congresso olhe com mais
atenção para isso, porque parece
uma contabilidade criativa, apesar de
permitida por lei”, alertou Ribeiro.

A regra de ouro foi estabelecida
pela Constituição de 1988 e
reforçada pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF). Ela
determina como limite para emissão
da dívida pública a soma das
despesas de capital, que inclui
investimentos e amortização dos
títulos do Tesouro. Ribeiro ressaltou
que essa regra não é uma
particularidade brasileira, já que
muitos países usam a metodologia,
que é clássica no ambiente das
contas públicas. O aumento do
endividamento só é permitido para

aumentar os investimentos, que
ajudam o país a crescer. “O que
estamos vendo hoje é o governo se
endividando cada vez mais não para
investir e sim para cobrir despesas
correntes, sem reduzir subsídios, por
exemplo”, criticou.

Na avaliação de Ribeiro, a
aprovação da medida provisória que
cria a Taxa de Longo Prazo (TLP),
que substituirá a Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP) nos
empréstimos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), poderá agravar
ainda mais esse quadro. Para ele, a
medida ajudará a aumentar o lucro
na conta conjunta do BC com o
Tesouro, o que poderá levar o
governo a se endividar mais ainda.
“Talvez esse seja o principal
interesse do governo para aprovar
às pressas a TLP, sem contar que
existe o risco da volta da indexação
da economia com essa nova taxa.
Caso a inflação volte, o custo do
crédito será muito maior do que o
atual”, alertou. (RH)
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