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Coerencia e teto de gastos 
RUBENSPENHACYSNE 

D 
izia-se da Prussia no seculo XVIII que 
era urn exercito a ptocura de urn pais. 
De certos economistas, que elaboram 
mode los a procura de uma economia 

que os represente. 
Neste contexto, nao seria exagero dizer o mes

mo do que resulta, ao lt;mgo do tempo, do traba
lho dos legisla ores. Em certos casos, fecham os 
olhos e poem-sea sonhar. Criam urn animal dife
rente, a procura de uma comunidade que o ali
mente. Passado urn punhado de anos, a criatura 
mostra seu rosto, desjeitoso. 0 sonho vira pesa
delo. 0 papel tudo aceita. Mas a realidade, dirao 
alguns, e esta que nao se ajeita. 

Quando as leis sao enxutas, as inconsist€mcias 
sao contornaveis. Quando-prolificas em dema
sia, privilegiam urn passado desinformado so
bre o presente. Os que vivem o presente e nao 
votavam no passado veem-se presos a demasia
dos erros, acertos e gostos daqueles que lhes le
garam as circunstancias. Esta interdependencia 
pode ser salutar para uma sociedade. Mas nao 
quando em doses cavalares de regras e ditames. 

As dificuldades progridem exponencialmente 
quando ha inconsistencias internas no tecido le
gal. Se urna lei manda ir para o norte e outra man
da ir para o sui, nao ha Supremo Tribunal que re
sista. Nem empresa que suporte. A decisao do Su
premo, seja de apontar para o sui ou para o norte, 
tera que ser politica. Tendo que agir fon;:osamente 
fora de sua seara, reduz sua grandeza exatamente 

quando da mesma mais se precisa. 
Quando o emaranhado de incertezas alcan~a 

certo nivel a empresa, se eficiente, vislumbra mi
grar para as regras do norte. Se ineficiente, resig
na-se em quebrar no sui. Produtividade e compe
titividade internacional passam a soar como so
nhos distantes. Obter favores do setor publico, 
como necessidades pr6ximas. 

A emenda a Constitui~ao que criou o teto dos 
gastos (EC95) manda ir para o norte. Mas mui
tas das leis, regras e prciticas fiscais atuais exi
gem que se va para 0 sui. 

A EC95 assume como principia basico que, como 
urn todo, as despesas nao devem subir quando o 
PIB real cresce. Mas o salano rninimo continua in
dexado ao PIB (defasado) e, consequentemente, 
boa parte das despesas da Previdencia. Da mesma 
forma, ainda a titulo de exemplo, sem entrar no me
r ito da pertinencia da despesa, o artigo 166 da 
Constitui¢o define como obrigat6rio gasto de 1,2% 
da receita corrente liquida (que cresce como PIB) 
com emendas parlamentares. 

No contexto legislativo atual, se o pais crescer 
0, 7% este ano e, por exemplo, modestos 2% ao 
ano ate 2025, a despesa primaria do governo 
central passa, por obriga~ao da emenda do teto, 
de 20,1% para 17% do PIB. Ao mesmo tempo 
preve-se que, sob as regras atuais, as despesas 
como Regime Geral da Previdencia e aposenta
dos e pensionistas da Uniao, incluindo tambem 
os beneficiarios da Lei de Assistencia Social (Lo
as), passem de 10,8% para algo da ordem de 
12,6% do PIB. 
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Ou seja, os recursos para todas as demais 
obriga~6es sociais definidas na propria Consti
tui~ao, incluindo seguran~a, educa-;:ao, saude, 
alimentat;:ao, moradia, transporte, lazer, prote
~ao a maternidade, a infancia e a adolescencia 
passam de urn total de 9,3% (20,1-10,8) do PIB 
ao final de 2016 para algo em torno de 4,4% 
(17,0-12,6) do PIB ao final de 2025. 

Trata-se de urna inconsistencia aritrnetico-eco
nornica-constitucional. A solu¢o, obviamente, exi
ge urna profunda reforma da Previdencia e vanas 
outras providencias irnediatas de ordem fiscal. 

Nao caracterizaria hora extra nem desvio fun
donal se o Congresso Nacional entrasse hoje 
em estado de vigilia civica para evitar que o 
atendimento ao teto implique a paralisa~ao do 
governo e enormes custos sociais, de desmonte 
institucional e seguran~a publica em particular. 

Quanto ao Executivo, e fato que exercer 0 poder 
de chefe de governo e chefe de Estado sob a exis
tencia de 35 partidos politicos e caldo de cuitura pa
ra os conselheiros acacios e faustos de plantao. No 
contexto atual, visualizar o presidente rurnando ao 
Congresso para colocar em seu colo a responsabili
dade Unica pelas reformas soa como urn cora¢o 
declarando guerra intestina ao figado. Quase urn 
suicidio sisternico. 

Ainda assim, nao resta alternativa ao Executi
vo neste presidencialismo hibrido senao ousar 
muito mais. Se o chefe de governo nao governa, 
o chefe de Estado nao se legitima. • 

Rubens Penha Cysne e professor da FGV/EPGE 


