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Duas coisas que mostram como funciona o Brasil
RIBAMAR OLIVEIRA

O governo ainda não sabe quanto
vai custar a emenda constitucional
98/2017, que facilitou a
incorporação aos quadros de
servidores da União de pessoas que
tiveram relação ou vínculo
empregatício, por no mínimo 90
dias, com o governo federal e com
prefeituras localizadas nos ex-
territórios do Amapá e de Roraima.
A proposta orçamentária para 2019
estima um aumento de R$ 1,5 bilhão
na despesa com a reintegração de
servidores de ex-territórios, na
comparação com a prevista para
este ano. Mas não há projeção
oficial para esta despesa nos
próximos anos.

São milhares de pessoas que
estão ingressando no serviço público
pela porta dos fundos e tornando-
se servidores estáveis, com todas as
vantagens e benefícios, sem prestar
concurso. O mais impressionante é
que a emenda 98/2017 permite que
mesmo as pessoas que já estão
aposentadas por outros regimes
previdenciários, e os pensionistas,
possam ser transferidas para o
regime previdenciário dos servidores

da União, com todas as vantagens e
benefícios.

A emenda também ampliou
vantagens a servidores do ex-
território de Rondônia. O caso traz
de volta uma expressão, muito usada
em passado não muito distante, para
se referir ao ingresso nos quadros da
União sem concurso: "trem da
alegria".

Custo total do "trem da alegria"
ainda não é conhecido

Até o dia 21 de setembro deste
ano, 11.094 pedidos de reintegração
aos quadros da União feitos por
servidores de ex-territórios tinham
sido deferidos pelo governo, de
acordo com dados do Ministério do
Planejamento. Do total, 7.305
servidores incorporados foram do
ex-território de Rondônia, 2.665, do
Amapá, e 1.124, de Roraima.

A emenda 98, proposta pelo
senador Romero Jucá (PMDB-RR),
na época líder do governo no
Senado, foi aprovada quando já

estava em vigor o chamado teto de
gasto para a União. Uma das
novidades deste novo regime fiscal,
instituído pela emenda constitucional
95/2016, foi estabelecer que toda
proposição legislativa, criando ou
alterando despesa obrigatória ou
renúncia de receita, deveria ser
acompanhada da estimativa do seu
impacto orçamentário e financeiro
(artigo 113 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias).

Contrariando o dispositivo
constitucional, os deputados e
senadores discutiram e aprovaram a
emenda 98 sem saber o seu impacto
orçamentário e financeiro, as
consequências da medida para as
finanças da União. Ou seja, os
parlamentares não cumpriram a regra
que eles mesmos introduziram na
Constituição, quando aprovaram o
teto de gastos, que pretendia
justamente evitar a criação
desenfreada de novas despesas.

Em janeiro deste ano, o
presidente Michel Temer editou a
medida provisória 817,
regulamentando a emenda 98 e
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outras duas (a 60 e a 79), que
dispõem sobre a reintegração de
servidores de ex-territórios. Quando
a MP estava sendo discutida no
Congresso, a nota técnica nº 04/
2018, assinada pelo consultor
legislativo Vinícius Leopoldino do
Amaral, informou aos parlamentares
que não acompanhava a MP
qualquer estimativa de seu impacto
orçamentária e financeiro. "Não
contém ela, de fato, nenhuma
informação a respeito", diz a nota.

Assim, observa o consultor, "são
violados, desatendidos ou
inobservados diversos dispositivos
constitucionais e legais". Ele
relacionou os dispositivos: o artigo
113 do ADCT, acima informado; os
artigos 16, 17 e 21 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF); e os
artigos 97 e 112 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) para 2018. O
consultor lembrou ainda a
inexistência de prévia autorização na
LDO, assim como de prévia dotação
orçamentária suficiente para atender
às projeções de despesa de pessoal
(no caso, na lei orçamentária de
2018), em desrespeito ao § 1º do
art. 169 da Constituição. A nota
técnica foi simplesmente
desconsiderada pelos parlamentares,
que aprovaram a MP 817.

Como as despesas do
Orçamento da União estão no limite
permitido pela emenda constitucional

95, para acomodar o aumento do
gasto com a reintegração de
servidores de ex-territórios, o
governo está sendo obrigado a
cortar outras despesas. Não se sabe
onde o corte está sendo feito para
acomodar o novo gasto.
Provavelmente, nos investimentos
públicos.

Outra ação que mostra como
funciona o Brasil diz respeito à
proposta orçamentária para 2019,
encaminhada no dia 31 de agosto
passado ao Congresso. Antes do
envio da proposta, o presidente
Michel Temer e o presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF),
Dias Toffoli, fecharam um acordo
que prevê trocar o atual auxílio-
moradia concedido aos juízes por
um aumento de 16,35% em suas
remunerações.

Embora o STF tenha decidido
propor ao Congresso um aumento
de 16,38% no subsídio de seus
ministros, a LDO para 2019 não
autoriza novos reajustes para
servidores. O artigo 169 da
Constituição estabelece que a
concessão de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração só pode
ser feita se houver autorização
específica na LDO.

Mesmo assim, as propostas
orçamentárias do STF e do
Ministério Público da União (MPU)

preveem o reajuste de 16,38% nas
remunerações de seus membros.
Embora não autorize novos
aumentos a servidores, a LDO de
2019 permitiu, no parágrafo 8º do
artigo 27, que o Executivo aumente
a compensação que dá aos demais
poderes para arcar com as despesas
decorrentes dos aumentos salariais
para os servidores previstos nas leis
13.316/2016 e 13.317/2017.

Os vários órgãos do Judiciário e
o MPU utilizaram a prerrogativa da
LDO e criaram reservas para bancar
o gasto com o aumento de seus
servidores. A reserva do Judiciário
totaliza R$ 1,052 bilhão. A do MPU,
R$ 62,3 milhões, de acordo com as
informações complementares à
proposta orçamentária enviada pelo
governo ao Congresso.

Sem qualquer previsão da LDO,
no entanto, o Judiciário criou outra
"reserva", no valor de R$ 1,436
bilhão, para, pelo que tudo indica,
custear o aumento de 16,38% da
remuneração dos juízes, que não está
autorizado na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2019.

Ribamar Oliveira é repórter
especial e escreve às quintas-feiras
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ribamar.oliveira@valor.com.br
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Fator Museu Nacional

O presidente do BNDES, Dyogo
Oliveira, lançará, amanhã, um edital para a
chamada pública que selecionará projetos
de patrimônio cultural. O foco são os
voltados para a segurança e proteção
contra incêndios em instituições culturais
públicas de guarda de acervos memoriais
(museus, arquivos, bibliotecas). "Uma
comissão de especialistas selecionará as
instituições que guardam os acervos mais
relevantes e com situação mais precária",
diz Dyogo.

O valor total dessa chamada será de até
R$ 25 milhões, "a serem aplicados de forma
não reembolsável".

ANCELMO GOISO GLOBO
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Governo tem déficit de R$ 19,7 bi
com repasses a estados e eleição

Resultado das contas públicas em
agosto é o segundo pior para o mês
desde 1997

MANOEL VENTURA E
GABRIELA VALENTE

BRASÍLIA- As contas públicas
tiveram um rombo de R$ 19,7
bilhões em agosto. Este foi o
segundo pior resultado para o mês
desde o início da série histórica,
iniciada em 1997. Ele também
representa quase o dobro do saldo
negativo registrado no mesmo
período do ano passado. Segundo
a equipe econômica, isso ocorreu
porque o governo federal transferiu
mais recursos para estados e
municípios e porque houve uma alta
dos gastos com eleições.

Houve aumento na arrecadação
do IR das empresas, que é
partilhado com governadores e
prefeitos. Isso elevou as
transferências em 18,7%. Além
disso, as despesas do governo
cresceram 5,9%.O Tesouro explicou
que isso se deveu ao repasse de R$
1,7 bilhão para o financiamento
público das campanhas eleitorais.
Todos os partidos já receberam o
dinheiro.

O déficit primário acumulado no
ano é de R$ 58,6 bilhões. A meta do
governo é fechar 2018 com um
resultado negativo de até R$ 159
bilhões. Mas os técnicos acreditam
que o rombo será menor. Um dos
motivos é que algumas receitas estão
vinculadas a gastos específicos e não
podem ter outra destinação.

— O Ministério da Saúde, por
exemplo, tem R$ 2 bilhões
empoçados, mas estava precisando
de dinheiro para a Farmácia Popular.
Essas regras de vinculação e de
despesas obrigatórias causam um
problema de gestão nos ministérios
— disse o secretário do Tesouro,
Mansueto Almeida.

INADIMPLÊNCIA CAI

Apesar de a inadimplência ter
atingido o menor nível da História em
agosto, as taxas de juros cobradas
pelos bancos continuam nas alturas.
Segundo o Banco Central, a
inadimplência nos empréstimos feitos
com recursos livres baixou de 4,3%
para 4,2% — menor nível desde
2011. Mesmo assim, os juros
cobrados no rotativo do cartão de
crédito, por exemplo, somam 274%
ao ano. Já no cheque especial, as
famílias acumulam dívidas de R$ 23,4
bilhões. Pagam, em média sobre ela,
303,2% ao ano.

ECONOMIAO GLOBO
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Crédito para Estados pode ter nova regra

Governo estuda mecanismo para
impedir que unidades da federação
com baixa capacidade de pagamento
obtenham novos empréstimos

Idiana Tomazelli

BRASÍLIA- O governo está
estudando novas regras para tornar
mais rigorosa a concessão de
empréstimos a Estados. A medida,
que será levada a consulta pública
pelo Tesouro Nacional, pretende
impedir que Estados com baixa
capacidade de pagamento
(classificados com notas de crédito
C ou D, as piores para governos
regionais) contratem qualquer
empréstimo novo, ainda que
diretamente com as instituições
financeiras (ou seja, sem garantia da
União).

A convocação para a consulta
pública deve ser publicada na edição
de hoje do Diário Oficial da União
(DOU). Os limites para novas
operações de crédito hoje são
negociados caso a caso. A ideia é
estabelecer parâmetros e uma
fórmula geral para fazer o cálculo,
que levará em conta a situação fiscal
do Estado e sua capacidade de
pagamento. Com a padronização da
fórmula, o objetivo é afastar qualquer
eventual risco de ingerência política
durante o processo de negociação
para novos créditos. As regras
valerão para Estados e municípios
que têm dívida com a União e são
signatários do Programa de

Reestruturação e de Ajuste Fiscal ou
do Programa de Acompanhamento
Fiscal (PAF).

Dos Estados, apenas Rio Grande
do Norte, Piauí, Tocantins e Amapá
não se enquadram nesse critério.
Critérios. No passado, governos
estaduais alinhados ao governo
federal receberam sinal verde para se
endividar, inclusive com garantias da
União, nessas operações, apesar de
já estarem em péssimas condições
financeiras. Um deles foi o Rio de
Janeiro, que hoje está em
recuperação fiscal e teve o
pagamento da dívida suspensa pelo
programa na tentativa de recompor
suas finanças. "Queremos uma regra
que seja calcada na responsabilidade
fiscal, que o Estado possa pegar de
empréstimo o que ele consegue
pagar.

A gente não quer uma situação
dessas (Rio de Janeiro) em outros
Estados", explica a coordenadora de
Relações com Estados e Municípios
do Tesouro Nacional, Sarah Tarsila
Andreozzi. O Ministério da Fazenda
já havia fechado a porta para
operações mais arriscadas ao
revogar a portaria que permitia
exceções a Estados que tivessem
classificação de risco C ou D.

Antes, o ministro da Fazenda
poderia se valer dessa
excepcionalidade para conceder
garantia do Tesouro Nacional a
Estados com notas ruins –

expediente muito usado entre 2012 e
2015, na gestão Dilma Rousseff, e
que foi alvo de críticas pela área
técnica do Tribunal de Contas da
União (TCU). Recentemente, alguns
Estados e municípios começaram a
contratar operações de crédito sem
garantia da União para driblar
restrições impostas pelo Tesouro.

"A portaria sobre o espaço fiscal
complementa fechando a porta tanto
para operações com garantia quanto
sem garantia do Tesouro", diz o
gerente de Relações e Análise
Financeira dos Estados, Eric Lisboa.
O espaço fiscal de cada Estado será
calculado a partir de sua
classificação, de A a D, e do seu
nível de endividamento em relação à
Receita Corrente Líquida (RCL).

Esse limite será estimado
anualmente, e apenas Estados com
nota A ou B terão espaço fiscal para
contratar novos empréstimos. Dentro
desse limite, no máximo 50% poderá
ser consumido por operações com
garantia do Tesouro Nacional.
Consulta. A proposta que será
colocada em consulta pública
pressupõe que, dos 14 Estados que
hoje têm nota A ou B e podem
contrair novos empréstimos, sete
teriam incremento em seus limites
graças a suas boas condições
financeiras. São Estados que já
consumiram boa parte do espaço
fiscal com empréstimos negociados
anteriormente ou que haviam
solicitado limites pequenos.

ECONOMIAO ESTADO DE S. PAULO
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 Plano quer reestruturar
as carreiras do funcionalismo

Projeto é reduzir de 309 para
20 o número de carreiras de
servidores da União; salário
inicial deve ser de R$ 5 mil

Adriana Fernandes

BRASÍLIA- O plano de
reestruturação das carreiras dos
servidores da União deve acabar
com a progressão automática por
tempo de serviço e levar em conta
critérios para que o servidor
público seja promovido, como
avaliação de mérito, desempenho
e capacitação. Dessa forma, nem
todo funcionário público chegará
ao topo da carreira antes de se
aposentar.

O novo desenho da reforma de
pessoal que será apresentado ao
novo presidente eleito, durante a
transição de governo, eliminará a
quantidade de carreiras das atuais
309 para cerca de 20, segundo
apurou o Estadão/ Broadcast. O
governo federal gasta R$ 300
bilhões por ano com a folha de
pessoal para 1,3 milhão de
servidores, incluindo os inativos.

A proposta é que o salário
inicial para a maioria das carreiras
seja de R$ 5 mil, como sugerido
no plano anterior de

reestruturação, feito pelo então
ministro do Planejamento Dyogo
Oliveira. A estratégia é alinhar a
remuneração do início de carreira
aos salários praticados na
iniciativa privada. Há carreiras,
como a da Receita, Polícia Federal
e do chamado ciclo de gestão, em
que o salário inicial é de quase R$
18 mil. Redução de gastos.

Pela proposta anterior, que não
chegou a ser encaminhada ao
Congresso devido à forte pressão
das carreiras mais poderosas, o
foco maior estava na redução dos
gastos, mas não alterava a lógica
de promoção dos servidores. Hoje,
o sistema de promoções é
dissociado de critérios de mérito
e capacitação. Para subir na
carreira, basta seguir o tempo de
serviço em cada etapa
profissional.

Para o Ministério do
Planejamento, que está conduzindo
a elaboração da proposta de
reforma de pessoal, há um número
exagerado de carreiras, situação
que provoca distorções no setor
público. Para fazer as mudanças,
será preciso apenas a aprovação
de projeto de lei ordinária, com
tramitação mais simples e sem

quórum qualificado para a
aprovação.

O projeto não altera temas
polêmicos, com a estabilidade do
servidor no emprego, e nem muda
a estrutura salarial dos militares.
As mudanças vão valer para quem
entrar no serviço público depois
de aprovado o projeto. Com a
proposta, a ideia é que demore
mais tempo para o servidor ser
promovido. Há carreiras nas quais
em seis anos é possível chegar ao
topo, o que desestimula o servidor
e aumenta a pressão por salários
cada vez mais elevados.

É o caso da Advocacia Geral
da União. A reforma prevê um
processo mais demorado,
alongando o tempo em cada etapa.
O servidor para progredir de uma
etapa a outra terá que cumprir
critérios. Uma economia que será
se dará no futuro, mas que precisa
começar a ser planejada agora, na
avaliação dos técnicos. Para
auxiliar na avaliação, o banco de
talentos dos servidores será uma
dos instrumentos que o Ministério
do Planejamento vai usar. Recém-
criado, o banco é uma espécie de
Linkedin (rede social para assuntos
profissionais).

ECONOMIAO ESTADO DE S. PAULO
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CONJUNTURA »
Deficit fiscal será menor que o previsto

» ROSANA HESSEL

Segundo Mansueto, saldo
negativo deve ficar em R$ 154,9
bilhões em 2018

Apesar de registrar o segundo
pior rombo da história em agosto,
de R$ 19,7 bilhões, as contas do
governo federal devem encerrar
2018 com deficit abaixo da meta
prevista na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), de até R$
159 bilhões. De acordo com o
secretário do Tesouro Nacional,
Mansueto Almeida, a projeção, no
momento, é de que o saldo negativo
fique em R$ 150,8 bilhões. No
entanto, ele explicou que o governo
deve liberar R$ 4,1 bilhões em
despesas nos próximos dias, o que
elevará a estimativa para R$ 154,9
bilhões.

O valor a ser liberado para
gastos corresponde a metade da
folga orçamentária de R$ 8,2 bilhões
identificada em relação à meta. O
decreto com o detalhamento dos
ministérios que receberão os
recursos sairá amanhã. Mansueto
adiantou que o governo pretende

enviar projeto de lei ao Congresso,
até 15 de outubro, para que a verba
extra seja usada como despesa
discricionária. “Vamos tentar cobrir
restos a pagar anteriores a 2015”,
destacou.

Pelas estimativas do mercado, o
deficit do ano pode ser ainda menor
do previsto pelo Tesouro, pois, de
janeiro a agosto, o resultado ficou
negativo em R$ 58,7 bilhões.
Portanto, será necessário um
aumento muito grande nas despesas
para que o valor chegue até mesmo
aos R$ 150,8 bilhões iniciais.

Pelos cálculos da economista
Vilma da Conceição Pinto, do
Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas (Ibre-
FGV), o deficit primário do governo
central deverá ficar em torno de R$
135 bilhões, o que indica que a meta
foi superestimada. “Há um grande
conjunto de receitas extraordinárias,
como royalties do petróleo (R$ 13,7
bilhões), que não estavam previstas
quando a meta foi estabelecida”,
disse.

De acordo com Mansueto,
apenas entre setembro e dezembro,
o deficit primário será de R$ 92,2
bilhões — um aumento de 145,8%
sobre os R$ 37,5 bilhões registrados
nos últimos quatro meses de 2017.
A alta decorre do aumento de 13,3%
nas despesas, enquanto a receita
deve crescer apenas 1,9%.

ECONOMIACORREIO BRAZILIENSE


