
Terc;a-feira.lO de outubro de 2017 

Nao ha tempo a perder na modifica\ao de leis e 
praticas or\amentarias. Por Rubens Penha Cysne 

j 

A emenda do teto dos 
gastos e o Pacto de Ulisses 

onta-se na Odisseia que 
Ulisses queria ouvir o 
canto das sereias, em
bora soubesse do peri-

Armadilha or~amentaria l 
Despesa prim<kia e previdenciaria (mais Loas), em % do PIB. 

go de tal empreitada. Como ou- .:f!iim Desp. Prim. (%PIB) Desp. Prev. + LOAS (%PIB) 

tros, ele sucumbiria ao seu canto 22 c ... ... . .. ... """ !' 

aproximando-se perigosamente I 1~l .... llllfl>l't~,~-tj:t~--~~~~4J~L~~ dos rochedos. Levaria ao naufra- 19 l 1 

gio de seu navio e a morte de seus , ...... . 

marujos. Para evitar o destino 16 1~ ·· ·· .J;,• ·· J ·· · 
tr~gico, Qlisses pede qu~ seja· co~ I 
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d , b d 'd 2016 2011 ' 2oia · ·2019 2020 guma evera ser o e ect o se . .... . ... . . . 2021 2022 .· 2023 2024 , "2~ 

pedir que 0 SO}teffi Cj_Uando pas- _Fo-nte_: 2-01..;;6,_Te-so-uro.-; a_no_ss_ub-se..;.qu-en._te.-s, e_ta-bo_ra~;..ao_d_oa-ut-or.-------------

sarpe}OS rochedos das sereias, 
A Emenda Constitucional do generalizado da Lei de Say Orc;:a

Teto dos Gastos (EC95/2016) mentaria liberta Ulisses de · suas 
ppera no mesmo tipode p~mtex- amarras. Torna impossivel o cum- . 

;to. T~rtta al)lafl'ar no f?rese:q,~~. _ao primento da EC95. Urn exemplo e . 
mast;ro' da austeridade, os gastos ,: ,dado pela lei atual de salario mini- · 
publico~ futu~os. Estrlit~gia~ 'd!!s- mo, que'defiile aumento em fun- . 

. te tipo eriquaarain'-'se rio 'qU:e se c;:ao do PlBdefasado. Como o sala
• coshmia denominar "Pactos de rio minimo afeta boa parte da des
_ol.,J,lisses". 0 exemplo mais trivial pesa preVidenciaria, tem-se tima 
, ~nvolve uma iinica pessoa que se correlac;:ao, ainda cjue defasada, 
· considera obesa e que promete, entreo•Pffietaldespesa. · 
de dia, que se mantera longe da ,Outro . exempli;»: o paragrafo 
geladeira a noite. Raramente .1,1 ,doartigo 166 da Constituic;:ao 
funciona no Iongo prazo. , 'define c·omo obrigat6rios, no. va- . 

Pactos de Ulis~es sao ainda · 'lor de 1,2% da receita correnteli} 
muito mais dificeis, entretanto,.' quida,,'gastos 'r(!lativos a ein:en
quando alguns podeffi\co~er A .~~ d:~s . parlamentares individtiais. 
vontade, com a garantia que se-.. "' lmlependentemente do merito 
rao OUtrOS, e nao OS que se deli- da despesa, ponto sobre 0 qual 
ciam com as novas calorias, . que nao nos manifestamos a qui, tal 
se tornarao obesos. norma a correlaciona com o Pffi, 

Seria como se Ulisses e 'seus contrariandooespiritodaEC95 . 
. . marujos, que no.caso daEC95 .r~ - ... 
presen~am a ju~c;:a~ dos P?der~s _Se_m_refo--nnas--'---e-m_u_d_~--
Executtvo e Legtslativo nactonats, • • 
soubessem que poderiam ouvir na lei do mfnamo, em 
as sereias da leniencia fiscal, mas 2025 sobrario 4,4% da 
que seria urn outro navio, e nao o receita para seguran~ 
deles, que estaria condenado a educa.-!io e salide 
naufragar nos rochedos. ·-r- · 

Quando isto ocorre Ulisses 
acaba nao tendo suas maos 
amarradas ao mastro da austeri
dade fiscal com a forc;:a necessa
ria. Os personagens de Homero 
nao se destacam por altruismo 
benevolente. E o velho problema 
da ineficiencia quando se disso
cia quem planta de quem collie 
os frutos. Para corrigi-lo, torna-se 
necessaria uma forte pressao ex
terna, no caso, da sociedade. 

Jean Baptiste Say, grande eco
nomista frances, tornou-se indis
sociavel do aforismo "a oferta 
cria sua pr6pria demanda". Com 
as devidas desculpas ao Sr. Jean 
Baptiste, usamos aqui a denomi
nac;:ao de "Lei de Say Ofl;amenta
ria" para apelidar urn estranho 
fato comum tanto ao tecido le
gislativo quanto as praticas de fi
nan~as piiblicas nacionais: au
mentos de gastos correntes sao 
automaticamente autorizados, 
contanto que novas receitas cor
rentes se fac;:am presentes. Ou se
ja, a oferta de recursos orc;:amen
tarios cria sua pr6pria demanda. 

Dentre o~os problemas, o uso 

Se praticas comp estas, defini
das ou nao em diplomas legais, 
nao forem revistas, a EC95 impli
cara que algumas despesas auto
maticamente deslocarao outras 
nao necessariamente por serem 
mais efidentes do ponto de vista 
social, mas simplesmente pores
tarem amparadas por costumes 
ou regulac;:oes. Nao se agindo a 
tempo, as consequencias podem 
ser desastrosas. 

Para ver isto, considere as duas 
curvas mostradas no grafico. A 
curva superior descreve, como per
centual do Pffi, a evoluc;:ao da des
pesa primaria federal. Toma-se co
mo ano base 2016, com 20;1% do 
Pffi, sendo 19,5% do Pffi direta
mente incluidos na base de calculo 
do teto de despesas da EC95. 

Para simplificar a exposic;:ao das 
contas, suporemos que o residuo 
adicional de 0,6% do Pffi evolua 
tambem de acordo com a EC95. E 
desconsideraremos a pequena fol
ga adicional ao limite de gastos em 
2017 decorrente do excesso da 
correc;:ao do total d~ despesaF!<:le-

terminaao pelo artigo 107 da , 
EC95 sobre o deflator implicito do 
Pffi previsto para 2017. ~ 

Admite-se que, no periodo con- ; 
siderado de nove anos, o deflator 1 
do Pffi ande em linha com os de- :t 
mais indices de prec;:o. Admitamos ·~ 
urn crescimento do Pffi real de 1 
0,7% em 2017 e de 2% ao ano, em . 
media, ate 2025, compondo urn .. 
total da ordem de 18%. Com base ; 
nas hip6teses efetuadas e no que , 
disp6e a EC95 a despesa primaria 1 

em 2025 passa a girar em tomo de ·: 
17,04%(20,10/1,18)doPffi. 

A curva inferior mostra a pro- , 
je~ao da soma da LOAS (Lei Orga- ··' 
nica de Assistencia Social) as des
pesas previdenciarias do Gover- 1 
no Central (Regime Geral e Regi- ' 
me Pr6prio da Uniao ). A proje- ' 
c;:ao e que, na ausencia de refor- \ 
mas e de modificac;:ao da lei do , 
salario mlnimo, tais despesas 1 
passem de 10,8% ao final de 2016 , 
para algo em torno de 12,6% do ., 
Pffiem2025. 

Tudo o mais constante, os gas- 1 
tos do govemo central em todas 
as demais rubricas orc;:amenta- 1 

rias que nao a do LOAS e as previ- 1 
denciarias ( representados pela 1 

distancia entre as duas curvas) , 
caem aproximadamente ao Ion- l 
godotempode9,3% (20,1 - 10,8) . 
hoje em dia para 4,4% ( 17,0 -
12,6)doPIBem2025. l 

Como pode se esperar que o , 
pais gaste 12,6% da receita do go- ' 
verno central com transferencias 1 

aos mais velhos, deixando apenas 1 
4,4% para seguranc;:a, saiiqe, educa- , 
c;:ao e saneamento de toda a popu- 1 

lac;:ao, incluindo o suporte necessa- , 
rio a crianc;:as e adolescentes? 

Tais niimeros nao implicam 
que a EC95 esteja fadada ao fra- ) 
casso. Apenas implicam que nao ; 
ha tempo a perder em uma refor- · 
rna profunda da Previdencia e na · 
modificac;:ao de diversas leis e 
praticas or~amentarias, desinde- j 

xando-as das receitas correntes 
efou do crescimento do Pffi. 0 1 

crescimento podera surpreender 1 
positivamente se tomarrnos o ru
mocon;eto. 
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------------------------- 1 
Rubens Penha Cysne e professor da 
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