
I 

A2 I Espa~o aberto I sABADO, 16 DE SETEMBRO DE 2017 0 ESTADO DE S. PAULO 

0 EST ADO DE S. PAULO 

A microeconomia do 
Teto dos Gastos 

e 
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A
aprova~ ao da 
emendaconstitu
cional que imp6e 
urn teto dos gas
tos publicos (EC 
95) pressupunha 

que o Congresso N acionallegis
laria a tempo, em particular so
bre a reforma da Previdencia, de 
forma a tomar tal teto minima
mente palatavel para a socieda
de. Isso nao esta acontecendo. 

Assumiu-se que o Estado 
nao precisaria ser previamente 
desorganizado para que surgis
sem as for~as politicas a garan
tir rapidas vota~6es congres
suais geradoras de urn equili
brado corte de despesas. Que 
nao seria necessario urn caos 
mobilizador gerado pela que
da abrupta dos investimentos 
e das despesas associadas as 
fun~6es predpuas do Estado. 

0 Or~amento do govemo pa
ra 2018, restrito ao que delimi
taa EC 95, porem sem aaprova
~ao previa de reformas, enges
sa perigosamente a economia. 
Sinaliza que o caminho trilha
do esta sendo de alto risco e 
baixa eficiencia economica. 
Aconjuga~ao da EC 95 com a 

inercia legislativa atual, que a 
priva de seus complementos 
obrigat6rios, podera trazer urn 
custo demasiado elevado para 
a sociedade e para o Pais: insti
tutos e estruturas formados ao 
longo de anos que se desorgani
zam;jovens perdidos parao su
bemprego ou para a busca de 
altemativas no exterior; e segu
ran <;a, cultura, arte, ensino, 
pesquisa e infraestrutura peri
gosamente desassistidos. 

A seguran~a publica em al
guns Estados ja atingiu niveis 
criticos. Em varios bols6es, o 
Estado ja inexiste, posto que 
nao tern mais o monop6lio da 
violencia. Este lhe foi subtrai
do pelo poder local, on de a pos
se da arma e a usina do medo e 
o exerdcio da lei. 

Tambem preocupante: se o 
teto de gastos nao for cumpri
do em algum ano o Pais pass a a 
ser regido pelo piloto automati
co or~amentario, cujos efeitos 
microeconomicos indigestos, 
de magnitude ainda desconhe
cida, serao ditados ao sabor 
das circunstancias do porvir. 

Vejamos alguns numeros. A 
despesa primaria do governo 
central sujeita ao teto da PEC 
atingiu recentemente 19,7% 
do PIB. Tomemos, para simpli
ficar, o final de 2016 como base 
para esse numero. A titulo de 

ilustra~ao, trabalhemos com a 
hip6tese de urn crescimento 
real do PIB de 0,7% neste ano e 
de modestos 2,0%, em media, 
entre 2018 e 2025. Tem-se, en
tao, urn crescimento acumula
do do PIB de 17,98%. 

Assumamos que em todo o 
periodo considerado o defla
torimplicito do PIB sigade per
to o IPCA. Neste caso, a EC 95 
implica, conjuntamente as ta
xas de crescimento dispostas 
acima, que as despesas prima
rias do governo centralse redu
zam de 19,7% do PIB para algo 
ao redor de 16,7% do PIB ao fi
nalde 2025. 

Para notar a inconsistencia 
entre o visto eo previsto, basta 
observar o seguinte. As despe
sas como Regime Geral de Pre
videncia Social (RGPS) to
roam hoje em dia 8,6% do PIB. 
Ou seja, equivalem a aproxima
damente 43,6% da despesa pri
maria sujeita ao acompanha
mento da EC 95· Na ausencia 
de reformas, apenas o Cresci
mento vegetativo dos aposen
tados , acrescido as regras 
atuais de crescimento do sala
rio minimo, sugere gastos da 
ordem de 9,7% do PIB para es
sa rub rica em 2025. 

Isso implica que apenas as 
despesas como RGPS passam 
de 43,6% (8,6% I 19,7%) para 
algo em torno de 58,1% (9,7% I 
16,7%) do total da despesa pri
maria neste periodo. Ou seja, 

A conjuga~ao da EC 95 
com a inercia legislativ'a 
podeni trazer urn custo 
muito alto para o Brasil 

tudo o mais constante, os gas
tos do govemo central em to
das as demais rubricas or~a
mentarias caem de n,1% 
(19,7% - 8,6%) para 7,0% 
(16,7% - 9,7%) do PIB. 

Tais numeros sugerem que o 
Pais vive numa especie de "do
minancia previdenciaria". To
dos recebem os seus "direitos 
adquiridos" (em alguns casos 
"direitos mal adquiridos") pre
videnciarios. Mas ficam cada 
vez mais desassistidos em to
das as demais areas em que a 
presen~a do Estado e crucial. 

Manter o poder aquisitivo 
das despesas publicas constan
te enquanto o PIB cresce e di
ficil, mas nao impossivel. AIr
landa, em meados dos anos 8o, 
conseguiu urn progresso fiscal 
significativo usando essa mo-

dalidade de ajuste. 0 proble
ma e que, no Brasil, varios cos
tumes ou ordena~6es legislati
vas ainda implicam crescimen
to das despesas quando ha ge
ra~ao concomitante de recei
tas. Ou seja, despesas que cres
cem como PIB, em dissonan
cia com o que requer a EC 95· 

Por exemplo, o paragrafo n 
do artigo 166 da Constitui~ao 
define como obrigat6rios, no 
valor de 1,2%dareceitacorren
te liquida, gastos relativos a 
emendas parlamentares indivi
duais. Outro exemplo e dado 
pelos gastos publicos indexa
dos ao salario minimo. 

A lei atual rea justa o salario 
minimo com base no Cresci
mento do PIB, ainda que com 
do is anos de defasagem. A titu
lo de ilustra~ao, se o PIB em 
2017 crescer 0,7%, o salario 
minimo de 2019 teria, pela re
gra atual, em reais constantes 
de poder aquisitivo de 2017, 
uma eleva~ao de R$ 6,56. 

Calcula-se hoje em dia que 
cada R$1,00 de aumento do sa
lario minimo gere para o gover
no despesas or~amentarias em 
torno de R$ 300 milh6es. Ter
se-ia, entao, urn aumento de 
despesas publicas em 2019, em 
reais de 2017, da ordem de R$ 
1,97 bilhao. Boa parte de sse au
mento se materializaria nos 
gastos previdenciarios. 

Claro que a sociedade, exer
citando empatia como assala
riado, podeni considerar urn 
aumento do salario minimo da 
ordem de R$-6,56 m6dico e de
fensavel. Ou mesmo como per
tinente a indexa~ao das emen
das parlamentares a receita 
liquida. 0 problema e que, se 
todas as despesas seguirem es
se prindpio, a EC 95 simples
mente nao tern como decolar. 

Na ausencia de varias revi
s6es de leis, procedimentos ere
gras, a inconsistencia do a para
to legal nacional toma-se gritan
te. A EC 95 passa a traduzir urn 
todo que deseja rumar para o 
sul, ao mesmo tempo que suas 
partes migram para o norte. 

Assumindo que o Estado 
tern fun~6es que nao pode dei
xar desassistidas, o tecido ju
ridico nacional passa a se asse
melhar a uma colcha de incon
sistencias, uma cole~ao de anti
nomias. Fomenta urn inferno 
de inseguran~a no contexto de 
urn paraiso da judicializa~ao. 
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