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Regulações e gastos públicos defini-
dos em governos anteriores tornam 
o Brasil demasiado preso à ditadu-
ra do passado sobre o presente. Há 
uma dificuldade de romper esse tipo 
de inércia porque os grupos que se 
beneficiaram no passado são mais 
eficientes na defesa de seus privilé-
gios atuais do que os grupos perde-
dores, em geral difusos e dispersos.

A recente opção política de ma-
nutenção do status quo atual, por 
exemplo, no setor de saneamento, 
onde a presente regulação claramen-
te não atende às necessidades da po-
pulação e do país, deixa claro que há 
algo de errado com o nosso sistema 
de representação política. Não se 
legisla com a celeridade necessária 
nem mesmo sobre o óbvio. 

Tal opção materializou-se no 
dia 3 de junho último, quando a 
Medida Provisória (MP) 868/2018 
caiu por decurso de prazo. A MP 
pode não ser perfeita, mas certa-
mente possibilitaria um avanço so-
bre a situação atual. Ela propunha 
condições para maior atratividade 
e participação do capital privado 
no setor. Parte dos interesses difu-
sos perdedores, nesse caso, podem 
ser vistos em abundância no país: 
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setor público (por exemplo, aqueles 
comprados com vales providos pelo 
setor público a indivíduos). Para isto 
podem-se utilizar indicadores padro-
nizados, de preferência aqueles de 
curso internacional. 

É fato que as escolhas políticas e 
as destinações de recursos se atêm 
muito pouco, no Brasil, a indicado-
res de desempenho que mensurem 
adequadamente o bem-estar do cida-
dão. Na maior parte dos casos tais 
indicadores nem existem, simples-
mente porque não foram concebidos 
na legislação, preocupada apenas 
com quanto do total da receita se 
aloca minimamente na rubrica orça-
mentária A ou B. 

Sob tal tipo de engessamento 
orçamentário, a necessidade que o 
gestor público passa a ter de gastar 
recursos mínimos em determinadas 
áreas tende a gerar desperdícios, ao 
invés de economias. Tende também a 
deixar desassistidas outras áreas que 
podem se mostrar ainda mais caren-
tes e importantes ao longo do tem-
po, porém desassistidas do assisten-
cialismo orçamentário. Um exemplo 
pode ser dado pela própria área de 
saneamento básico à qual nos referi-
mos anteriormente.

crianças brincando em valas de es-
goto a céu aberto. 

No caso dos gastos públicos, 
observa-se que muitas das decisões 
orçamentárias feitas no passado le-
gislam sobre o plantio, ao invés de 
se aterem à colheita. Um exemplo de 
legislação sobre o plantio é aquele de 
se limitar a estipular limites mínimos 
de gastos para determinadas rubri-
cas. Plantam-se gastos mínimos para 
se colherem decepções. 

Conseguir escriturar um gasto 
mínimo para determinada rubrica 
continua sendo uma bandeira fácil 
e confortável para mostrar trabalho 
parlamentar. Mas basta observar o 
estado das áreas de saúde e educação 
no Brasil para ver que apenas este 
tipo de política, sem peneiramento 
pelos indicadores de desempenho, 
não funciona a contento. 

Colheitas, traduzidas em última 
instância pela majoração do bem-
estar do contribuinte, é o que de fato 
interessa e que deveria ser a base 
da legislação (no mínimo, de forma 
complementar a alocações de percen-
tuais de receita). Tem-se que mediar 
a qualidade e quantidade na provi-
são dos serviços públicos, ou dos 
serviços privados determinados pelo 
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penho pré-estipuladas tenham sido 
obtidas. A partir daí o gestor fica 
livre para prover recursos para ou-
tras rubricas (podendo esse conjunto 
ser também objeto de escolha pré-
via, eliminando-se alguns tipos de 

Vinculações orçamentárias não 
são exclusividade do Brasil. Quase 
todos os países as têm. O que se ad-
voga aqui não é a extinção das mes-
mas. Nem a redução peremptória 
de gastos na rubrica A ou B. Quem 
decide isto é a sociedade. Nada 
impede que esta estipule metas de 
resultado ambiciosas em determi-
nadas áreas, que impliquem gastos 
ainda maiores do que aqueles deter-
minados pela legislação atual. 

Como sugerido inicialmente em 
Cysne (2007 e), defende-se aqui 
uma solução intermediária entre a 
legislação apenas com base em gas-
tos mínimos e o simples abando-
no desse tipo de legislação. Em tal 
solução intermediária, a legislação 
obriga o executor do orçamento a 
seguir o gasto mínimo fixado pela 
legislação passada. 

Mas apenas até o ponto no qual 
determinadas estatísticas de desem-

gastos). Historicamente, governos 
locais na Itália já adotaram com su-
cesso tal tipo de prática.

Esse tipo de procedimento pro-
vê maior foco na colheita, ao invés 
de no plantio. Permite também o 
surgimento de maior demanda da 
sociedade por índices de serviços 
prestados pelo poder público ou 
em nome do poder público. E, ao 
mesmo tempo, provê garantias para 
aqueles que temem que a redução 
de percentuais mínimos de gastos 
em determinadas rubricas as dei-
xem desassistidas.  
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