
05/09/18

Salário ameaça teto de gasto de Judiciário e MP

Por Ribamar Oliveira | De Brasília

O Judiciário e o Ministério Público
da União (MPU) poderão aumentar
o estouro de seus respectivos tetos
de gastos em 2019 para garantir os
aumentos escalonados concedidos
anteriormente aos seus servidores e
o reajuste de 16,38% nos salários dos
magistrados e dos procuradores.

A emenda constitucional 95/2016,
que criou o teto de gastos, permite
que o Executivo reduza sua despesa
primária para compensar o excesso
de despesa de outros Poderes. Essa
regra valerá por três anos.

Em 2017, o Judiciário estourou o
teto em R$ 101,7 milhões, e o MPU,
em R$ 126,1 milhões. A expectativa
da área econômica é que os tetos do
Judiciário e MPU também não serão
cumpridos neste ano.

Para 2019, o limite de despesa
para cada órgão público seria o limite
de 2018 corrigido pelo IPCA de julho
de 2017 a junho deste ano, que foi de
4,39%. A Lei de Diretrizes
Orçamentária (LDO) permitiu, no
entanto, que o Executivo amplie a
compensação a Judiciário e MPU
para que eles possam fazer frente às
despesas com reajustes de seus
servidores.

Na mensagem que encaminhou ao
Congresso junto com a proposta
orçamentária, o presidente Michel
Temer informou que o Executivo
reduzirá seus gastos em R$ 2,929

bilhões para compensar o excesso de
despesas do Judiciário em 2019. A
compensação do Executivo ao MPU
será, de acordo com a mensagem
presidencial, de R$ 128,7 milhões.

O Supremo Tribunal Federal
propôs aumento de 16,38% no
subsídio de ministro, que é o teto
salarial do funcionalismo. O reajuste
repercutirá, em cascata, na
remuneração de todos os juízes
federais e estaduais. O MPU também
propôs aumento de 16,38% na
remuneração dos procuradores. Os
aumentos ainda não foram aprovados
pelo Congresso.

O problema é que a LDO para
2019 não prevê novos reajustes para
servidores. O Anexo V da proposta
orçamentária de 2019, que discrimina
as autorizações para aumento de
despesas com pessoal e encargos
sociais, prevê gastos apenas com
criação e provimentos de cargos e
funções.

Na proposta orçamentária para
2019, encaminhada na semana
passada ao Congresso, o Judiciário e
o MPU criaram reservas para atender
aos reajustes já concedidos aos seus
servidores, nos termos da LDO. Mas,
ao mesmo tempo, cada um criou uma
"reserva de contingência fiscal -
primária" para gasto com pessoal, que,
embora não esteja aberta na proposta
orçamentária, poderá ser utilizada para
cobrir a despesa com o reajuste de
16,38%, de acordo com fontes
ouvidas pelo Valor.

Assim, as "reservas de
contingência fiscal - primária" criadas
pelo Judiciário e pelo MPU se
referem a despesas que não estão
autorizadas no Anexo V. Como os
valores das reservas são diferentes
dos valores do gasto com criação ou
provimento de cargos e funções, os
técnicos acreditam que eles só podem
ser para cobrir o reajuste de 16,38%
dos salários dos magistrados e dos
procuradores.

A "reserva" do STF foi fixada em
R$ 6,9 milhões, enquanto que a
"reserva" da Justiça Federal de
primeiro grau ficou em R$ 755,3
milhões, de acordo com a proposta
orçamentária. A "reserva" do MPU
foi fixada em R$ 101,5 milhões. No
total, as "reservas" somam R$ 1,769
bilhão.

Não há reserva na proposta
orçamentária para pagar a
repercussão do aumento do teto do
funcionalismo no Executivo e no
Legislativo. Isto porque os técnicos
oficiais garantem que a proposta
orçamentária de 2019 não tem
autorização para o reajuste de 16,38%
do subsídio de ministro do STF.

Antes de encaminhar a proposta
orçamentária ao Congresso, Temer
reuniu-se com o ministro Dias Toffoli,
que assumirá a presidência do STF
no próximo dia 13. No encontro, os
dois fecharam um acordo para trocar
o auxílio-moradia pago aos
magistrados pelo aumento de 16,38%.
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Planalto recua de corte no Bolsa Família

Por Edna Simão e Carla Araújo |
De Brasília

Alberto Beltrame: crítica a cortes
no orçamento do Desenvolvimento
Social.

Mal a enviou ao Congresso
Nacional e o governo deve alterar a
proposta de Orçamento de 2019
(Ploa) para prever os R$ 30 bilhões
necessários ao pagamento do Bolsa
Família em todo o ano do primeiro
mandato do próximo presidente.
Ontem à noite, o presidente Michel
Temer determinou ao ministro do
Planejamento, Esteves Colnago, que
o orçamento do Bolsa Família seja
recomposto e que sejam feitos
estudos para encontrar outras
formas de compensação. A
informação foi dada ao Valor pelo
ministro do Desenvolvimento Social
(MDS), Alberto Beltrame, após
conversa com Temer.

O ajuste no Orçamento é para
evitar que Michel Temer encerre o
último ano de seu governo como o
presidente que cortou 50% dos
recursos do principal programa
social do país. Ontem à tarde, o

governo já avaliava a possibilidade
de o relator apresentar um
substitutivo que proponha alterações
nos recursos.

A Ploa garante R$ 15 bilhões para
o Bolsa Família, recursos suficientes
para bancar o programa por somente
os seis primeiros meses de 2019.
Com isso, até junho, o próximo
presidente teria que aprovar um
crédito adicional para garantir os R$
15 bilhões restantes para viabilizar o
pagamento de julho a dezembro.

O assunto veio à tona em reunião
na segunda-feira na Casa Civil,
quando Beltrame criticou duramente
os cortes no Orçamento da pasta,
principalmente os relacionados ao
Bolsa Família, e apontou o impacto
negativo da medida em um ano
eleitoral.

Segundo fontes que participaram
do encontro, o clima foi tenso e
Beltrame acusou o Ministério do
Planejamento de inviabilizar ações do
governo. O ministro Esteves Colnago
não estava na reunião que contou
com a participação do secretário-
executivo do Planejamento, Gleisson
Cardoso Rubin. Estavam presentes
o ministro Eliseu Padilha, da Casa
Civil e o secretário do Tesouro
Nacional, Mansueto Almeida.

Beltrame, conforme apurou o
Valor, teria dito que, sem a previsão
orçamentária dos R$ 30 bilhões
necessários para bancar o Bolsa

Família durante todo o ano, o
presidente Temer perderia uma de
suas possíveis bandeiras na área
social. Pela proposta apresentada
por Beltrame na reunião, a equipe
econômica poderia condicionar uma
receita maior da Previdência à
aprovação do crédito pelo
Congresso Nacional, para
compensar a retirada da lista de
despesas do Bolsa Família e do
Benefício de Prestação Continuada
(BPC).

Beltrame ainda pediu
recomposição, mesmo que parcial,
do Orçamento deste ano para
executar os Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA) e construção de
cisternas. Solicitou, também, mais R$
500 milhões para assegurar que o
presidente Michel Temer transfira ao
próximo presidente um Bolsa Família
sem fila de espera.

Segundo fonte da área
econômica, o acréscimo de R$ 500
milhões não havia sido solicitado
pelo ministério anteriormente e, se for
decisão do governo, no próximo
relatório de receitas e despesa, caso
haja espaço fiscal, isso poderá ser
avaliado. Mas ressaltou que
recentemente o MDS foi atendido
recebendo recursos para, por
exemplo, ajudar no funcionamento de
agências do INSS.

Na sexta-feira, os ministros
Eduardo Guardia (Fazenda) e
Esteves Colnago (Planejamento)

BRASILValor Econômico



05/09/18

apresentaram a proposta de
Orçamento, encaminhada ao
Congresso Nacional, para o primeiro
ano de gestão do novo presidente.
Pelo projeto, parte da receita para
cobrir benefícios previdenciários,
Loas, Bolsa Família, subsídios e
subvenções está condicionada à
aprovação de crédito adicional pelo
Congresso.

Essa foi a maneira encontrada
pelo governo para enviar um projeto
de Orçamento prevendo o
cumprimento da chamada "regra de
ouro", que proíbe emissão de dívida
para pagamento de despesa
corrente. Pelos cálculos oficiais, o
crédito adicional para cumprir a
regra seria de R$ 258,179 bilhões.
O governo pode encaminhar
proposta modificativa para o projeto
de LOA até o início das discussões
da matéria na Comissão Mista de
Orçamento.
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Sem fôlego para investir

UFRJ gasta 87% do orçamento
com pessoal

DANIELLE NOGUEIRA E
MARCELLO CORRÊA

A fatia de gastos com pessoal da
UFRJ vem subindo ano a ano e
alcançou 87% do orçamento da
universidade em 2017, segundo dados
do Ministério da Educação (MEC).
Em 2013, esse percentual era de 82%.
Nesse período, as despesas com o
quadro de funcionários foram as
únicas que cresceram acima da
inflação, chegando a R$ 2,7 bilhões
ano passado. Nos mesmos cinco anos,
os recursos direcionados a custeio —
manutenção da atividade universitária
— e investimentos tiveram queda real
e somaram R$ 409 milhões.

Diante deste quadro, a instituição
vem tendo capacidade cada vez
menor de destinar recursos ao Museu
Nacional, destruído por incêndio no
domingo. Os dados são referentes ao
montante empenhado, ou seja, ao que
é assegurado para pagar bens e
serviços. Para especialistas, esse é o
dado ideal para realizar comparações
interanuais, evitando distorções
provocadas pelos chamados restos a
pagar (desembolsos relacionados a
anos anteriores).

Os investimentos foram os que
sofreram os maiores cortes na UFRJ
desde 2013. Naquele ano, foram
empenhados R$ 68,2 milhões. Ano
passado, foram apenas R$ 9 milhões,
segundo o MEC. Os valores

assegurados para custeio subiram
10%, para R$ 400,4 milhões. Mas o
aumento ficou bem abaixo da inflação
para o período, de 36,7%.

Para especialistas, os dados
mostram que há "excesso de
funcionários" na UFRJ, situação que
se repete em outras instituições
federais.

Eles ressaltam que é preciso
investir em capital humano e que, no
Brasil, a pesquisa é praticamente feita
dentro das universidades. Isso, em
parte, explicaria o peso tão grande do
gasto com pessoal. Sugerem que se
busquem formas alternativas de
receita para fazer frente aos gastos.

— O número de funcionários é
exagerado, e a produtividade é
pequena. Acaba não sobrando
dinheiro para investimento — diz
Carlos Monteiro, da CM Consultoria,
especializada em educação.

Os gastos com a folha de
pagamento incluem ativos e inativos.
A expansão dessas despesas é
atribuída pela própria UFRJ ao
crescimento vegetativo da folha de
pagamento, com aumentos
automáticos para os servidores
relacionados à progressão na carreira,
por exemplo. Aqui também estão
incluídos gastos com novas
contratações de servidores por meio
de concursos — a realização destes
é solicitada pela administração da
universidade, mas tem que ser
aprovada pelo Ministério do
Planejamento.

As despesas com pessoal são
consideradas obrigatórias, ou seja, não
podem ser re-manejadas e acabam
limitando os recursos para as demais
áreas, sobre as quais a universidade
tem poder de gestão.

Em nota, o MEC diz que "a
expansão das universidades federais
ocorreu sem a devida mensuração
sobre o impacto futuro". Entre 2007 e
2012, foi colocado em prática o Reuni,
programa do governo para expansão
e interiorização das universidades.
Isso levou a um aumento dos
investimentos no período —
construção de novas unidades —, que
acabaram levando a um aumento de
gastos com custeio e pessoal
futuramente. O MEC diz ainda que
"não é verdade que falte recurso para
as universidades".

O pró-reitor de Planejamento,
Desenvolvimento e Finanças da
UFRJ, Roberto Gambine, afirma que
houve contingenciamento de recursos
ao menos até 2016 e que "a UFRJ
está rodando com déficit crônico
desde 2015". Para este ano, a
universidade quer rever, por exemplo,
contratos com terceirizados, gastos
que ultrapassam R$ 130 milhões por
ano. A proposta é reduzir o valor em
30% em 2018.

Diante das contas apertadas, a
universidade tem recorrido a emendas
parlamentares. Entre os projetos
contemplados, está a Rádio UFRJ, que
recebeu R$ 1,4 milhão só no ano
passado.
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