
  

PEC 241  /  PEC 55 → EC 95

Teto de Gastos, Orçamento e a Universidade: 
Mitos e Perspectivas



  

Verbas
O que retira verbas da Saúde e Educação?

 
(Teto dos Gastos? Queda na arrecadação?)

 

 
 

 
 

Ano 1

PIB:  $2500

Arrecadação:  $1000

20% Educação  →   $200

(8% do PIB)

 

 

 

 

 

Carga tributária: 40% PIB



  

Verbas
O que retira verbas da Saúde e Educação?

 
(Teto dos Gastos? Queda na arrecadação?)

O mesmo procedimento nos 2 anos, 20% da arrecadação em Educação.

 
 

 
 

Ano 1

PIB:  $2500

Arrecadação:  $1000

20% Educação  →   $200

(8% do PIB)

Ano 2

PIB: $2250  (-10%)

Arrecadação:  $900

20% Educação:  →  $180

(8% do PIB)

Supor que a arrecadação caiu como o PIB, 10%



  

Verbas
O que retira verbas da Saúde e Educação?

 
(Teto dos Gastos? Queda na arrecadação?)

O mesmo procedimento nos 2 anos, 20% do PIB em Educação.

Não ocorreu um ”corte”, mas uma redução dos recursos disponíveis
em função de uma queda na arrecadação  (→ ex.: redução bolsas)..

→ Má gestão; péssima política macroeconômica => queda na atividade econômica.
→ Crise externa também pode colaborar...

Ano 1

PIB:  $2500

Arrecadação:  $1000

20% Educação  →   $200

(8% do PIB)

Ano 2

PIB: $2250  (-10%)

Arrecadação:  $900

20% Educação:  →  $180

(8% do PIB)

Político de estimação faz (tranquilo) ; Político com o qual não simpatiza faz (corte! Absurdo! Rigor!)



  

Gasto ou Investimento?
Dinheiro para Educação e Saúde é “gasto” ou “investimento”?



  

Gasto ou Investimento?
Dinheiro para Educação e Saúde é “gasto” ou “investimento”?



  

Gasto ou Investimento?
Dinheiro para Ciência é “gasto” ou “investimento”?



  

Gasto ou Investimento?

Na Academia é importante observarmos o contexto e o significado das palavras

Uso no Dia a dia / Finanças domésticas / Finanças Públicas

                   Dia a dia:   Gasto/Despesa → desperdício/dinheiro perdido 

Finanças:   Gasto/Despesa → tudo o que aparece na sua planilha, 

                                                                   dinheiro utilizado nas diversas áreas

                                                                   cobertas pelo seu orçamento.

                                                                   (alocação de recursos financeiros)

                       (sem juízo de valor)

(cuidado com o contexto. Área jurídica: juiz se declara incompetente… algo no intelecto?)



  

Gasto ou Investimento?

Na Academia é importante observarmos o contexto e o significado das palavras

Uso no Dia a dia / Finanças domésticas / Finanças Públicas

                   Dia a dia:   Gasto/Despesa → desperdício/dinheiro perdido

Finanças:   Gasto/Despesa → tudo o que aparece na sua planilha  

 

Logo: Investimento = Gasto ou Despesa

“Todo investimento é um gasto, mas nem todo gasto é um investimento”

O que é mais importante do que saúde e educação? Alimentação? Investe na padaria?

(maquinário x farinha)



  

Gasto ou Investimento?

GLOSSÁRIO

→ Investimentos:

    Grupo de natureza da despesa identificado pelo dígito “4”, que agrupa toda e qualquer 

despesa relacionada com planejamento e execução de obras, aquisição de imóveis e 

instalações, equipamentos e material permanente, constituição ou aumento de capital de 

empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro.

https://www12.senado.leg.br/orcamento/glossario?search_letter=i



  

Gasto ou Investimento?

Investimentos são gastos em bens duráveis destinados a ampliar a capacidade futura de 

produzir e oferecer serviços. Quando um padeiro compra um forno, está investindo; 

quando compra farinha, não. Quando um fazendeiro compra uma vaca leiteira, está 

investindo; quando compra um boi para o abate, não.

No caso recorrente da educação, os investimentos públicos na área são, por exemplo, a 

construção de escolas ou a aquisição de ônibus escolares pelas prefeituras. Salários de 

professores, que consomem a maior parte dos recursos, são gastos com pessoal. A 

compra de livros escolares é classificada como custeio.

E nenhum desses diferentes gastos é, por definição, mais importante que outro.

https://dinheiropublico.blogfolha.uol.com.br/2013/09/04/gasto-em-educacao-e-investimento/



  

Após 2016?

→Escola Sem Partido

→ Reforma do Ensino Médio

→ Reforma Trabalhista

→  Teto dos Gastos

→ Reforma da Previdência (...)

Teto de gastos saiu do caixão do Temer?  Spoiler… remonta ao 1º mandato do gov. Lula



  

Após 2016?

Reforma do Ensino Médio:

- 2014:  Proposta da chapa Dilma/Temer

- 2013:  Projeto de Lei n. 6840/2013 - deputado Reginaldo Lopes (PT/MG)

- 2011:  participou do 13º CONEG (Conselho Nacional de Entidades Gerais) da UBES 

(União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), onde trataram de reforma do EM 

(06/09/2011)

http://ubes.org.br/2011/1219-2/



  

….



  

….



  

….



  

Após 2016?

Reforma do Ensino Médio:
 

- 2011:  evento na UBES

- 2013:  Projeto de Lei n. 6840/2013

- 2014:  Chapa Dilma/Temer propõe Reforma do Ensino Médio (vídeos)

- 2016:  Projeto de Lei n. 6840/2013 → MP 746/2016 → Lei nº 13.415 (16/02/2017)

Projeto de Lei n. 6840/2013: é fruto do trabalho de mais de dezessete meses da Comissão 

Especial destinada a promover Estudos e Proposições para o Ensino Médio (CEENSI) que, em seu 

esforço para proporcionar uma ampla e abrangente discussão acerca das dificuldades e desafios 

que se interpõem ao ensino médio atual, buscou, em sua extensa pauta de debates com os 

principais atores do cenário do ensino médio – representantes dos diversos órgãos do Poder 

Executivo Federal, das associações estudantis, de entidades sindicais, da iniciativa privada, bem 

como Secretários Estaduais de Educação, gestores dos sistemas de ensino, pesquisadores e 

especialistas na área – propor alternativas de organização e novas possibilidades formativas para 

esse nível de ensino, de forma a contemplar, de um lado, as necessidades e expectativas do público 

ao qual se destina e, de outro, a universalização do ensino de qualidade.



  

Teto dos Gastos

Diferentes Visões

Laura Carvalho

Monica de Bolle

Renata Barreto

...



  

Diferentes visões

http://www.cofecon.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3382:cofecon-diz-nao-a-pec-

241&catid=206:notas-oficiais&Itemid=840



  

Diferentes visões

http://www.coreconsp.org.br/noticias_detalhada.php?pg=1618



  

Diferentes visões

http://oeb.site-oficial.ws/analiseedestaquesview.asp?idAssessoriaEconomica=18



  

Diferentes visões

Cofecon = Conselho Federal de Economia

X

Corecon-SP = Conselho Regional de Economia – SP
+

OEB = Ordem dos Economistas do Brasil

(Obs.: nenhuma das instituições acima representa 230 mil economistas… propagandismo!)

   ...



  

Teto de Gastos

Como chegamos até aqui?

Como interpretar alguns números?

Quais seriam as alternativas a este Teto de Gastos?



  

Gregory Mankiw (Harvard) – Introdução à Economia

Deve-se ter cuidado na comparação, mas...

Orçamento: Família x Governo



  

Breve histórico

       - 2005 (gov. Lula)

→ Delfim Neto; 

→ Paulo Bernardo (Planejamento) e Antônio Palocci (Fazenda);

→ Oliveira e Oreiro (2005/2006) UFPR; e outros...

       - 2016 (gov. Dilma/Temer)

→ Nelson Barbosa (Fazenda)

       - 2016 (gov. Temer)

→ Meirelles (Fazenda)



  

Breve histórico

Oliveira e Oreiro (2005/2006) UFPR – apenas um exemplo...



  

Breve histórico

.



  

Breve histórico

       - 2005 (gov. Lula)

→ Delfim Neto; 

→ Paulo Bernardo (Planejamento) e Antônio Palocci (Fazenda);

→ Oliveira e Oreiro (2005/2006) UFPR; e outros...

       - 2016 (gov. Dilma/Temer)

→ Nelson Barbosa (Fazenda)

       - 2016 (gov. Temer)

→ Meirelles (Fazenda)



  

Breve histórico

Ago/2005

IPEA

Ministério do Planejamento

(Mercadante, Delfim Neto,

Jereissati, etc)



  

Breve histórico

Delfim Neto:

Programa de ajuste fiscal de longo prazo deveria ser "...estabelecido na forma de uma emenda 

constitucional como disposição transitória"

O plano de Ajuste Fiscal de Longo Prazo tinha como metas:

- controlar o crescimento da despesa pública ao longo de dez anos; 

- desvincular despesas de saúde e educação; 

- custeio ajustado pela inflação;

- buscar um déficit nominal zero.



  

Breve histórico

- Início de 2005:

Os ministros Paulo Bernardo (Planejamento) e Antônio Palocci (Fazenda) levaram para os 

ministérios a discussão sobre o plano de ajustes fiscal de longo prazo.

- Final de 2005:

Meses mais tarde (09/11/2005) a ministra Dilma (Casa Civil) declarou que o plano era “rudimentar” e 

que não estava em discussão dentro do governo. 

→ época turbulenta para o governo Lula (mensalão), o presidente que já havia tido desgaste em 

2003 (que gerou racha dentro do PT) com a Reforma da Previdência, enfrentava agora outro 

problema. Qualquer desgaste da imagem do presidente deveria ser evitada. A ministra Dilma foi 

escalada para engavetar o plano de ajuste fiscal.

Ainda havia um certo fôlego pelo ajuste na receita, por conta da alta das commodities...



  

Breve histórico

….

Enquanto tem ajuste pela receita (commodities) vamos levando...



  

Breve histórico

Dilma havia declarado que a proposta da reforma fiscal de longo prazo era “rudimentar”.

Ironicamente o governo Dilma retoma a agenda do Teto dos Gastos em 2015:

→ Nelson Barbosa (ministro da Fazenda) com aval de Dilma passa a defender a proposta

     no final de 2015

     

    Apresentação em 19/02/2016, que o ministro da Dilma fez aos congressistas:



  

Breve histórico

...

http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/apresentacoes/2016/reforma-fiscal-de-longo-prazo.pdf



  

Breve histórico

...

Abrir arquivo… muitas surpresas!



  

Regras fiscais pelo mundo

...



  

Breve histórico

Como chegamos até aqui?

Como interpretar alguns números?

Quais seriam as alternativas a este limite na despesa primária?



  

Breve histórico
1995 a 2005

PIB: crescimento médio de 2,6% a.a.

Despesa Primária: crescimento médio de 6% a.a. 



  

Breve histórico

.



  

Breve histórico

...



  

Atenção!

- Na economia a “régua” também muda de tamanho → inflação
(imagine que você cresce [altura] e a régua que você usa também cresce. Complicado? É assim na economia)

- Valores nominais   x   valores reais

- Cuidar com as escalas...

- Discursos podem enganar…
(retórica, apelação para o emocional… militância/ideologia em detrimento de análise de dados/fatos)



  

Escalas...
Inflação (IPCA):

http://hcinvestimentos.com/2011/02/21/ipca-igpm-inflacao-historica/?hvid=NcSFP

O IPCA parece nada aqui, 
Mas agora temos outra

ESCALA.
Cuidado ao analisar
diferentes épocas



  

Escalas...

http://hcinvestimentos.com/2011/02/21/ipca-igpm-inflacao-historica/?hvid=NcSFP



  

Escalas...

http://hcinvestimentos.com/2011/02/21/ipca-igpm-inflacao-historica/?hvid=NcSFP

Agora na nova ESCALA
a noção de inflação 

“alta” e “baixa” é outra!

A meta atual é 4,5%

Voltamos
no

tempo?



  

Inflação IPCA (IBGE) - anual: (vamos ver a história?)

1989   -   1972,91%  - Sarney
1992   -   1119,09%  - Collor/Itamar
1993   -   2477,15%  - Itamar
1994   -     916,43%  - Itamar → FHC
1995   -       22,41%  - FHC
1999   -         8,94%  - FHC  
2002   -       12,53%  - FHC → Lula
2003   -         9,30%  - Lula
2008   -         5,90%  - Lula
2010   -         5,90%  - Lula → Dilma
2011   -         6,53%  - Dilma
2013   -         4,42%  - Dilma
2015   -       10,67%  - Dilma 

(Ao longo do tempo o país ganhou com a estabilização econômica! Mas temos que cuidar para a 
inflação não voltar a subir, pois prejudica os mais pobres)



  

Salário Mínimo
       Nominal(R$)     

1995      70,00
2002     200,00            

2003     240,00
2010     510,00        
 
         

   
   

   
   

   

   
         

   
   

Nestes últimos anos vemos
brigas nas eleições entre 

PT e PSDB. Vamos ver como
os números podem ser usados 

para cada militante vender
seu peixe...

(e os dois errados)



  

Salário Mínimo
       Nominal(R$)     

1995      70,00
2002     200,00            

2003     240,00
2010     510,00        
 
         

   
   

   
   

   

   
         

   
   

Militante A
“240 é maior que 200
e 510 é muito maior

do que todos os outros
anos...”



  

Salário Mínimo
       Nominal(R$)   Variação   

1995      70,00
2002     200,00       185,71%      

2003     240,00
2010     510,00       112,50%
 
          

 
            

 
           

   

   
        

   
   

Militante B
“olhe a variação, 

no primeiro período
é maior que no 

segundo período...”



  

Salário Mínimo
       Nominal(R$)   Variação   

1995      70,00
2002     200,00       185,71%      

2003     240,00
2010     510,00       112,50%
 
       Nominal(R$)  Variação nominal        Inflação    

1995       70,00
2002     200,00              185,71%            100,66%           

2003     240,00
2010     510,00              112,50%             56,68%           

   

   
        

   
   

Análise adequada:

Descontar da variação
nominal a inflação

acumulada no período
e encontrar a 

→ variação real



  

Salário Mínimo
       Nominal(R$)   Variação   

1995      70,00
2002     200,00       185,71%      

2003     240,00
2010     510,00       112,50%
 
       Nominal(R$)  Variação nominal        Inflação     Variação Real (média)

1995       70,00
2002     200,00              185,71%            100,66%          45,37%

2003     240,00
2010     510,00              112,50%             56,68%           43.48%  

   

  
          (variação real =  variação acima da inflação)

     
      

Aumento real do salário
mínimo foi similar nos

dois períodos.
(diferença menos de R$ 5)

  
Ganho para os(as)
trabalhadores(as)!!!



  

Salário Mínimo
       Nominal(R$)   Variação   

1995      70,00
2002     200,00       185,71%      

2003     240,00
2010     510,00       112,50%
 
       Nominal(R$)  Variação nominal        Inflação     Variação Real (média)

1995       70,00
2002     200,00              185,71%            100,66%          45,37%

2003     240,00
2010     510,00              112,50%             56,68%           43.48%  

Corrigido em reais de 2018 (ago/2018 corrigido pelo IPCA):       DIEESE (2018):  R$ 954,00  /  R$ 3.636,04

1995       70,00  →  R$  348,23
2002     200,00  →  R$  506,21             (aumentou 1,45 x)

2003     240,00  →  R$  565,92
2010     510,00  →  R$  812,01             (aumentou 1,43 x)  Outra forma de análise é 

converter valores em reais de 
uma época para reais de 2016

R$ 70 (1995)  =  R$ 348 (2018)

Qual era o poder
de compra de R$ 70

em 1995?



  

Salário Mínimo
       Nominal(R$)   Variação   

1995      70,00
2002     200,00       185,71%      

2003     200,00                                                 ← 
2010     510,00       155,00%
 
       Nominal(R$)  Variação nominal        Inflação     Variação Real (média)

1995       70,00
2002     200,00              185,71%            100,66%          45,37%

2003     200,00
2010     510,00              155,00%             56,68%           60,00%  

Corrigido em reais de 2018 (ago/2018 corrigido pelo IPCA):       DIEESE (2018):  R$ 954,00  /  R$ 3.636,04

1995       70,00  →  R$  348,23
2002     200,00  →  R$  506,21             (aumentou 1,45 x)

2003     200,00  →  R$  506,21
2010     510,00  →  R$  812,01             (aumentou 1,60 x)  Outra forma de análise é 

converter valores em reais de 
uma época para reais de 2016

R$ 70 (1995)  =  R$ 348 (2018)

Qual era o poder
de compra de R$ 70

em 1995?

Aumento por produtividade? PIB? Aumento politiqueiro/populista?



  

Salário Mínimo

Uma hora os dados ficam melhores para Lula, outra hora para FHC.. enquanto isso os militantes perdem tempo...



  

Salário Mínimo

Uma hora os dados ficam melhores para Lula, outra hora para FHC.. enquanto isso os militantes perdem tempo...
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Salário Mínimo

Uma hora os dados ficam melhores para Lula, outra hora para FHC.. enquanto isso os militantes perdem tempo...
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!!!!

IPEA – Gasto social



  



  

!!!!

IPEA – Assistência social



  

IPEA – Assistência social



  

IPEA – Assistência social



  

 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/09/13/mais-de-6-milhoes-cairam-abaixo-da-linha-de-pobreza-desde-2014-aponta-fgv.htm?
utm_source=facebook&utm_medium=social-media&utm_campaign=noticias&utm_content=geral



  

 



  

 



  

..

.

Aumento
na arrecadação

Diminuição
na arrecadação



  

..

.

Aumento
na arrecadação

Diminuição
na arrecadação



  

..

..

Aumento
Na arrecadação



  

PIB → crescimento entre 2003 e 2010 devido ao aumento do preço internacional 
das commodities (ver gráficos anteriores), o mesmo ocorre em vários países. 

Diminuição
na arrecadação

do Brasil

GDP = PIB



  



  

Teto de gastos: quais os motivos?

Alguns motivos:

● Relação entre arrecadação e despesa;

● Déficit primário e nominal;     (desp. primária cresce acima do PIB, taxa: dobro)

● Crescimento da dívida pública;

● Retração do PIB;

● Desemprego, menor arrecadação;

● …

[Teto de gastos - 1º proposta: Palocci/Paulo Bernardo (gov. Lula) ; depois:  Nelson Barbosa (gov. Dilma)...]



  

Quais as prioridades?

Teto dos gastos vai implicar em escolhas:

●  Construir estádio de futebol, ou construir hospitais/escolas?

Não há dinheiro para tudo, quais as prioridades para nosso país?

Como o dinheiro é limitado, deve-se trabalhar para 

=> reduzir os desperdícios!

=>  combater privilégios!

=> utilizar o dinheiro em áreas prioritárias! 



  



  

Projeção na época para 2016



  

O problema vem de longe…  mas veja em especial a partir de 2011 (queda acelerada)



  

Realização em 2016

História do PIB brasileiro: voos de galinha!   -   Acima vemos que em 2015 e 2016 voltamos 90 anos no tempo!!!



  

2013 → 2014/2015 : gasta mais do que arrecada => aumenta a dívida
Aumenta a dívida => torrar mais dinheiro com pagamento de juros...



  

2004 – pico; depois só queda, e em 2011 queda começa a acelerar, 2013 piora...
2013 → 2014/2015 : gasta mais do que arrecada => aumenta a dívida
Aumenta a dívida => torrar mais dinheiro com pagamento de juros...



  



  

Déficit primário:

A dívida aumenta



  

Nota Técnica nº 161 – set/2016

.

Déficit nominal:

dívida aumenta



  

146 países:
http://mercadopopular.org/2015/10/faca-aqui-sua-auditoria-da-divida-publica/

Dívida – set/2016 - Tesouro Nacional (73% do PIB):
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/relatorio-mensal-da-divida

Dívida Pública (interna):

- Média emergentes 44%

- Brasil:  73% e subindo...



  

Crescimento
acelerado
da dívida

2016: 73%



  

http://rgellery.blogspot.com/2018/02/mes-passado-o-ministerio-da-fazenda.html



  

http://rgellery.blogspot.com/2018/02/mes-passado-o-ministerio-da-fazenda.html



  

Inflação sobe
aos poucos, 

chega a valores
de 2002
(IPCA)

https://www.clubedospoupadores.com/investimentos/juros-reais-no-brasil.html



  

(Escala...)
 

2016 – SELIC chegou a 14,25%

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

IPCA, SELIC e Juros Reais

IPCA Taxa Selic Juros Reais

Governo tenta baixar o
juro (SELIC) “na marra”,
que sobe mais do que 
estava antes. Não se

baixa o juro no canetaço!

https://www.clubedospoupadores.com/investimentos/juros-reais-no-brasil.html



  

Teto de gastos e orçamento

Com as devidas limitações, vamos comparar com um orçamento doméstico



  

Teto de gastos e orçamento

. R$ 1000

Aluguel

Alimentação

Café

Cerveja

Gasta tudo 
o que 

arrecada

Teto

Despesa
discricionária



  

Teto de gastos e orçamento

. R$ 1000

Aluguel

Alimentação

Café

Cerveja

Gasta tudo 
o que 

arrecada

Teto

Despesa
discricionária

Quer mais cerveja? Diminua no café, pois seu salário é limitado.



  

Teto de gastos e orçamento

. R$ 1000

Aluguel

Alimentação

Empréstimo

Financ./carro

Arrecadação

Teto

Arrecadação, Resultado e Despesa Primária

Remédios

R$ 300

R$ 300

R$ 50

R$ 125

R$ 200



  

Teto de gastos e orçamento

. R$ 1000

Aluguel

Alimentação

Empréstimo

Financ./carro

Arrecadação

Teto

Arrecadação, Resultado e Despesa Primária

Remédios

R$ 300

R$ 300

R$ 50

R$ 125

R$ 200



  

Teto de gastos e orçamento

. R$ 1000

Aluguel

Alimentação

Empréstimo

Financ./carro

Arrecadação

Teto

Remédios

R$ 300

R$ 300

R$ 50

R$ 125

R$ 200

Despesa
primária

R$ 350

Resultado
primário

R$ 650

R$ 325

  1000
-   650
    350
-   325
      25

Res. primário

Desp. financeira

Res. nominal

Desp. primária

Arrecadação, Resultado e Despesa Primária



  

O que consta na EC 95?

- teto para cada um dos três poderes e órgãos federais com autonomia administrativa e 
financeira

- incide sobre a despesa primária (em torno de 22% do PIB)

- correção pelo IPCA (IBGE)

- 1º a 9º ano / a partir 10º ano (pode rever o método de correção 3x)

- algumas punições (ao órgão) para o ano seguinte ao descumprimento do teto de gastos

- aumenta o percentual em saúde para 15% da RCL 
(pela EC 86/2015 deveria ser 13,7% em 2016  e 15% só em 2020)

- garante um piso para saúde e educação... (não estabelece um teto) não deixando a 
verba para saúde e educação diminuírem em momento de queda na arrecadação

Receita corrente líquida (RCL) é o somatório das receitas tributárias de um Governo, referentes a contribuições, 
patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços, deduzidos os valores das transferências constitucionais.

EC

PIB



  

Governo Central = Tesouro Nacional, INSS e Banco Central

- receitas primárias (impostos, contribuições e outras)

- despesas primárias (pessoal, custeio, capital, investimento, encargos, benefícios
                                   previdenciários)

Juros e amortização são despesas financeiras e, portanto, não afetam o resultado 
primário.

“... em 2014 o Brasil teve déficit primário de +/- 35 bilhões; em 2015 déficit de +/- 112 
bilhões. O que significa isso, que a arrecadação não foi suficiente para pagar as 
despesas primárias como pessoal, manutenção, investimentos, não restando NADA para 
pagar o juros da dívida muito menos para amortizar. Se tem déficit primário como pode-
se ter dinheiro para pagar o juros da dívida? Se tem algum dinheiro nesta história é por 
que rola-se a dívida, ou seja, emite-se novo título para resgatar o título antigo!!”

http://www.gestaopublica.com.br/blog-gestao-publica/falacias-da-divida-publica-analise-tendenciosa-do-grafico-de-pizza.html



  

A EC 95 não incide sobre:

- transferências para Estados e Municípios  (exemplos: FPE; FPM)

- orçamentos municipais e estaduais (suas aplicações em saúde e educação, por ex.)

- Fundeb, FIES; Prouni, Salário Educação;

- Simples Nacional...
 
- despesas financeiras (incluem despesa de juros)

- ...

Abrir planilha do Tesouro – 4.1 e 4.5



  

A EC 95 não incide sobre:

(Dentro do MEC temos)     -     (ver MDE)

INDEP (lei 5537 de 1968)
(→ o FNDE acrescentado em 1969)

FNDE (fundo nacional de desenvolvimento da educação) - ensino básico e superior

Receitas do FNDE (não estão dentro da despesa primária, não afetadas pela EC 95)

- 20% do fundo da loteria federal
- 30% da receita liquida da loteria
- recursos do salario educação
- recursos de Estados, DF e municípios como contrapartida
- receitas de petróleo (Petrobras)
- receitas patrimoniais
- doações e legados
- juros bancários
- recursos de outras fontes



  

A EC 95 não incide sobre:

FNDE (fundo nacional de desenvolvimento da educação)

-- FIES (Lei 10260/2001)
-- FUNDEB (estadual) EC 53/2006   [regulamentado Lei 11494/2007]
-- Salário-educação (Lei 4440/1964) [alterado em Lei 9766/1998]

Programas do FNDE
-- brasil carinhoso
-- brasil profissionalizado
-- caminho da escola
-- formação pela escola
-- PAR (plano de acoes articuladas)
-- PDDE (dinheiro direto na escola)
-- PNAE (alimentação escolar)
-- PNATE (transporte escolar)
-- PNBE (biblioteca na escola)
-- PNLD (livro didático)
-- Proinfância (programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para a rede 
escolar pública de educação infantil)
-- Proinfo (programa nacional de tecnologia educacional)

FUNDEB (antigo FUNDEF): Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação



  

A EC 95 não incide sobre:

- FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) 
(Lei 10260/2001 ;  juros em torno de 6,5%)
O FIES inicialmente incluía educação técnica de nível médio, mas foi mudado para a 
criação do PRONATEC (Lei 12513/2011)

● Receitas para o FIES (não faz parte da despesa primária, não afetado pela EC 95):
-- Loterias da caixa (30%) e prêmios não retirados por ganhadores
-- Rendimentos de aplicações financeiras
-- Receitas patrimoniais (bens de propriedade do Estado, que recebe aluguel, por ex.)
-- outras fontes...

- PROUNI (Programa Universidade Para Todos)
 (Lei n. 11096/2006 veio de uma MP. Famílias de baixa renda até 3 salários mínimos)

● Receitas para o Prouni (não faz parte da despesa primária, não afetado pela EC 95):
(isenção para a instituição dos seguintes itens:)
-- IRPJ (Imposto de renda - pessoa jurídica)

-- CSLL (Contribuição social sobre o lucro)

-- Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)

-- Contribuição para o programa de integração social (PIS)                              (continua...)



  

A EC 95 não incide sobre:

- Royalties de petróleo e gás transferidos aos demais entes federados (art. 20, § 1º);
- Novos mecanismos de repartição de receita que venham a ser criados (art. 146, 
parágrafo único, inciso III);
- Transferências aos Estados e Municípios do IOF-ouro (art. 153, § 5º);
- Imposto de Renda sobre rendimentos pagos aos servidores dos estados, DF e 
municípios (art. 157, inciso I e art. 158, inciso I);
- 50% da arrecadação do ITR (art. 158, inciso II);
- Recursos transferidos ao FPE e ao FPM (art. 159);
- Recursos transferidos ao Fundo Constitucional do Norte, Nordeste e Centro-Oeste (art. 
159);
- Transferência aos Estados e DF de 10% do IPI sobre exportação de produtos
 industrializados (art. 159);
- Transferência de 29% da CIDE a estados, DF e municípios (art. 159);
- Cotas estaduais e municipais do salário educação (art. 212, § 6º).

Também são excluídos do limite itens que, embora constem nos demonstrativos do Tesouro 
Nacional como sendo despesas, têm natureza similar às transferências acima listadas:

- Fundo Constitucional do DF (art. 21, inciso XIV);
- Complementações da União ao Fundeb (ADCT, art. 60, inciso V).

https://www.fazenda.gov.br/novo-regime-fiscal/pec-241/perguntas-e-respostas



  

Impactos/Consequências

Educação:

→ 6% do PIB em educação:        R$ 370 bilhões                        (média OCDE  5,6%)

A parcela do governo federal:      R$ 85 bilhões        (23%)

(A EC 95 incide sobre quase  R$ 85 bilhões, os outros 77%-80% continuam 
com as regras atuais)

%PIB   x   PISA

“mesmo na parcela do gasto federal de R$ 85 bilhões, não há teto para crescimento, mas sim um piso de 18% 
da receita de impostos líquida de transferências, em 2017, que passará a ser corrigida pela inflação do ano 
anterior a partir de 2018. Nada impede, no entanto, que o orçamento do governo federal para educação cresça 
acima da inflação. Essa decisão ocorrerá, como em outros países do mundo, no debate anual do orçamento.”
- PISA (OCDE) Programa Internacional de Avaliação de Estudantes

EC

sem EC

Verba para 
Educação



  

Impactos/Consequências

Saúde:                                                                                               [o SUS é municipal]
(gov. federal)

→ teríamos        13,7%  da RCL  em saúde:     R$ 103,9 bilhões
 
→ passa a ser   15,0%  da RCL        R$ 113,7 bilhões

Aumento de R$ 10 bilhões... e o novo valor passa a ser corrigido em 2018
para não sofrer perda com inflação. 

(A EC 95 incide sobre os  R$ 113,7 bilhões, o restante continua com as regras 
atuais)

“Se houver uma epidemia, o governo pode utilizar 8, 10 bilhões de reais porque a verba vem de crédito extraordinário e 
isso está fora da PEC.” (Mansueto Almeida)

“Como no caso da educação, a regra para a saúde é um piso. Nada impede que o orçamento de 2018 em diante 
cresça acima da inflação, desde que outras despesas sejam controladas. Ao contrário da percepção de muitos, os 
gastos com saúde pela regra constitucional desde 2000 não estavam necessariamente protegidos..”

EC

sem EC



  

Impactos/Consequências

Saúde:                                                                                               [o SUS é municipal]
(gov. federal)

→ teríamos        13,7%  da RCL  em saúde:     R$ 103,9 bilhões
 
→ passa a ser   15,0%  da RCL        R$ 113,7 bilhões

 
 Pela EC 86/2015 (deveria ser % da RCL):  

 
 

 
 

 
  
 

EC

sem EC

2016
2017

2018
2019

2020

13,2%

13,7%
14,1%

14,5%
15,0%

EC 95/2016



  

Impactos/Consequências

Saúde:

- Valor total (Público + Privado) = 10% do PIB

Público = 4,7% do PIB

Privado = 5,3% do PIB
                                                                                              

                                  (Público)                      (Privado+Público)

EC

sem EC

sem EC
sem EC

EC

Privado



  

Impactos/Consequências

- os valores reais (valor nominal corrigido pela inflação) de apenas uma parte do 
orçamento do governo ficarão sem aumento, mas tem que levar em conta a arrecadação 
de Estados e Municípios.

→ O teto é global ← 

Isso garante que não haverá perdas decorrentes da inflação
Com recuperação da economia (arrecadação) => pode-se investir mais!

- e o crescimento populacional? Vai cair o investimento per capita?

- e o crescimento/recuperação da economia? Vai aumentar a arrecadação?

- temos um teto, mas uma despesa pode crescer, se outra diminuir, para manter o teto!

Contudo, quando a arrecadação aumentar (recuperação da economia) há mais 
recursos para serem aplicados nas diferentes áreas, inclusive acima do piso para 
Educação e Saúde. A PEC não impõe um teto para Saúde e Educação, mas um piso, 
para não deixar os valores caírem abaixo do piso. 



  

Impactos/Consequências

Suponha um cenário falso (mas horrível) onde há um congelamento no dinheiro federal.

De cada $100,00 para a Educação: 

 

 

Ano 1

Federal:  $20,00

Est/Mun: $80,00

$100,00

Ano 2

arrecadação: +3%

 

 

 

20%

80%



  

Impactos/Consequências

Suponha um cenário falso (mas horrível) onde há um congelamento no dinheiro federal.

De cada $100,00 para a Educação: 

(considerando inflação 0 para facilitar as contas)

→ Há um crescimento na verba para a Educação!

Ano 1

Federal:  $20,00

Est/Mun: $80,00

$100,00

Ano 2

arrecadação: +3%

Federal:  $20,00

Est/Mun: $82,40

$102,40

(Análogo para a Saúde) 



  

Figura do IPEA

O Congresso votou/autorizou recursos acima do mínimo constitucional diversas vezes.

Em 2015, a verba mínima para saúde cresceu 6,9%, (nominal) e a inflação foi 10,7%, descontrole prejudica diversos  setores

Cuidado!



  



  



  

E se...

(Bolsa Família)                                                         Corte na área social e quase ninguém percebe... 
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E se...

Aplicássemos o que diz a PEC 241-55 em saúde 
e educação há alguns anos atrás?

  



  

E se... a PEC valesse desde 2002 

(DIEESE)   - Em azul (2015/2016) vemos a redução de verba para educação…
orcamentouniaoemfoco.pdf (pág. 92-93)



  

Com a PEC 55 

(DIEESE)   - Em azul (2015/2016) vemos a redução de verba para educação…
orcamentouniaoemfoco.pdf (pág. 92-93)

PISO
(R$ não cai

abaixo da linha
e pode subir)

Ver
PLOA (2016)

CORTE de 
verba? (Dilma)

Aumento do PIB 
e arrecadação, pelo
aumento do preço
das commodities

(isto não vai se repetir, 
a economia deve se 

recuperar sem o boom
das commodities)

Simulação DIEESE
 

Sem arrecadação
e sem a PLOA(2016)

 
Cuidado com simulações



  

E se... a PEC valesse desde 2002 

(DIEESE)  - Em azul (2015/2016) vemos a redução de verbas para a saúde…
orcamentouniaoemfoco.pdf (pág. 92-93)



  

Com a PEC 55 

(DIEESE)  - Em azul (2015/2016) vemos a redução de verbas para a saúde…
orcamentouniaoemfoco.pdf (pág. 92-93)

CORTE de 
verba? (Dilma)

Simulação DIEESE
 

Sem arrecadação
e sem a PLOA(2016)

 
Cuidado com simulações

PISO
(R$ não cai

abaixo da linha
e pode subir)

Ver
PLOA (2016)

Aumento do PIB 
e arrecadação, pelo
aumento do preço
das commodities

(isto não vai se repetir, 
a economia deve se 

recuperar sem o boom
das commodities)



  

SUS - leitos

Número de leitos no SUS por 1000 habitantes –  (CNES/MS)

                                                                             Total
                              2006     -     1,89                      [2,48]
                              2007     -     1,85                      [2,46]
                              2008     -     1,83                      [2,46]
                              2009     -     1,80                      [2,45]
                              2010     -     1,77                      [2,42]
                              2011     -     1,73                      [2,39]
                              2012     -     1,69                      [2,35]
                              2014     -     1,64                      [2,30]

                                                           
                                                                              [público+privado]

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2012/e03b.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/Serie_Grupo_E.xlsx

http://www.blog.saude.gov.br/34596-esclarecimento-sobre-leitos-no-sus.html
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-09-03/sus-desativou-quase-13-mil-leitos-entre-2010-e-2014

http://noticias.r7.com/saude/em-5-anos-brasil-perde-236-mil-leitos-de-internacao-no-sus-17052016

http://dssbr.org/site/wp-content/uploads/2012/03/Ind030108-20120130.pdf
http://www.ipea.gov.br/presenca/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=12

http://portal.cfm.org.br/images/PDF/leitosuti_tipodeuti.pdf
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?inline=1&fileId=8A8182A14E1CA3E4014E1CFD2DE74C05

Cortes
em 

Saúde!
 

(Sem EC 95)



  

PLOA 2018



  

PLOA 2019

31/08/18



  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-08/orcamento-de-educacao-e-saude-tera-reajuste-acima-da-inflacao-em-2019



  

Futurologia?

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/10/como-estara-brasil-20-anos.html



  

Futurologia?

https://jornalggn.com.br/noticia/efeitos-da-ec-95-uma-perda-bilionaria-para-o-sus-em-2019-por-bruno-moretti

3 slides atrás vimos
o valor de 

R$ 130 bilhões, aqui
dizem que é R$ 117,5 e 
que ocorreram perdas...



  

E se... a PEC valesse desde 2002 

(MercadoPopular)

Supostamente não 
teríamos déficits

primários.
(cuidado com 
simulações)



  

E se... a PEC valesse desde 2002 

(MercadoPopular)

Supostamente o juro
cairia, e sem déficit
nominal… (cautela)



  

E se... a PEC valesse desde 2002 

(MercadoPopular)



  

E se... a PEC valesse desde 2002 

(MercadoPopular)

Supostamente a 
dívida iria diminuir

(cautela com 
simulações)



  

E se... a PEC valesse desde 2002

Devemos ter cautela com as simulações anteriores, seja as com resultado 
negativo, seja as com resultado positivo. 

Se o Teto estivesse em vigor desde 2002 não temos como saber como os 
demais índices da economia se comportariam, se o PIB tivesse crescido mais, 
por exemplo, as verbas seriam outras…

Entre 2003 e 2010 ocorreu um aumento na arrecadação por aumento da carga 
tributária e pelo aumento no preço internacional das commodities. Isso não 
vai se repetir (e não há margem para aumento da carga tributária neste 
momento)

Mas, o Teto pode ajudar a → não deixar aumentar a dívida no ritmo que vem 
aumentando, assim como na questão do ritmo do crescimento médio da 
despesa primária em relação ao ritmo do crescimento médio do PIB.



  

Aumento na arrecadação por aumento na carga tributária



  

Carga tributária

Dinamarca
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Gráfico 08 - Carga Tributária por Base de Incidência - Brasil e Países da OCDE (2015)

Renda, Lucros e Ganho de Capital Folha Salarial (incl. Previd.)
Propriedade Bens e serviços

Fonte: Receita Federal/OCDE



  

PNAD (IBGE)



  

Receita Federal x PNAD (IBGE) 
O Trabalho de Milá (2015) estabelece estimativas do topo da renda diferentes daquelas presentes 
na PNAD (Na PNAD é por autodeclaração, na Receita é via imposto de renda, + realista). No Brasil, 
no ano de 2013, a preços de fevereiro de 2016, os cortes dos estratos superiores eram os 
seguintes:

– 10 % mais ricos: renda mensal superior a R$ 4.191,88

– 5% mais ricos: renda mensal superior a R$ 7.536,61

– 1% mais ricos: renda mensal superior a R$ 23.128,71

– 0,1% mais ricos: renda mensal superior a R$ 89.971,47

– 0,05% mais ricos: renda mensal superior a R$ 428.849,47

– 0,01% mais ricos: renda mensal superior a R$ 690.829,25

Quanto precisa ganhar para estar no 1% mais rico? Não muito… e lembre-se: 70% dos empregos 
neste país são gerados por micro e pequenos empresários que ganham menos de R$ 10 mil/mês, 
(este é salário de muitos funcionários públicos federais que se acham os “proletários oprimidos”...)

http://www.parisschoolofeconomics.eu/en/morgan-mila-marc/
http://tinyurl.com/jsad58k

Quantos funcionários 
públicos federais e 

estaduais estão nestas
faixas?

(principalmente do 
Legislativo e Judiciário)

.

R$ 28040,00 (2017)



  

Pontos negativos da EC 95

- Não garante necessariamente um orçamento equilibrado (há pressupostos...)

- Pode não restringir o crescimento das despesas do governo (PIB baixo, inflação alta??)

- Podem ser aumentadas as despesas do Tesouro com aumento de capital de estatais 
não dependentes (pode aparecer um equivalente ao Petrolão?)

- 20 anos...   (poderia ser menos?)

- Por que alterar a Constituição?

[Uma EC pode ser revogada, ou ter artigos revogados. São poucos os países que fixam na Constituição valores 
mínimos para saúde e educação como o Brasil, portanto, são poucos os que colocam um teto na Constituição]

(pressuposto:  baixa da inflação e retomada do PIB)



  

Pontos positivos da EC 95

- Dificulta contornar a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal)          [cria expectativa de alta na receita]

- Dificulta a ocorrência de fraudes fiscais (“pedaladas”)

- Eleições com políticos tendo que debater sobre um orçamento real (não vai adiantar 
prometer tudo...)

- Se os políticos aumentarem seus salários e/ou regalias, vão ter que cortar o que? 
Educação? Saúde? Eles terão um orçamento apertado e menos margem para abusos;

- Vincula “gasto” e “arrecadação”      -   Teto →  Dificulta farra nas contas públicas

- 20 anos: tempo para um ajuste gradual (Na Grécia demitiram funcionários públicos!)

- EC  vai levar a (discussão) uma reforma da Previdência, Tributária e outras...



  

Pontos positivos da EC 95

- Os recentes aumentos de 16,38% no STF (ministros) e no MPF (procuradores) 
mostram onde não era necessário dinheiro, que poderia ser usado para outros fins...

- STF
“Para acomodar o impacto orçamentário do reajuste, o STF prevê o remanejamento de recursos da área de 
comunicação institucional, atingindo a TV Justiça.”
“Isso tem de ficar muito claro, principalmente para a imprensa que está aqui nos assistindo. Não se está 
encaminhando para o Congresso um acréscimo no orçamento do Supremo, não se está tirando de saúde, 
educação, se está tirando das nossas despesas correntes, dos nossos custeios”, frisou Toffoli. (Estadão)

- MPF
“Segundo a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, o MPF tem feito um esforço para reduzir gastos, 
como a utilização de ferramentas eletrônicas e audiências por videoconferências, que permitem a realocação de 
recursos. “O impacto no orçamento da União será zero” (EBC)

→ Discussões nos 3 poderes para acabar com o imoral auxílio moradia! 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/stf-forma-maioria-por-reajuste-de-1638-a-ministros/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2018-08/mpf-aprova-reajuste-de-1638-em-salario-de-procuradores-da-republica


  

Críticas / Alternativas

- Poderiam cortar gastos em diversos setores? 
(Fundo Partidário, regalias, etc. Mas um poder não pode dizer ao outro o que fazer...)

- Mais de 5 mil municípios        (gasto com 3 poderes municipais, muita emancipação gera despesas...);

- Diminuição da tributação sobre o consumo e produção (vai favorecer os mais pobres);

- Tributar renda de capital, lucro/dividendo, herança?             [riqueza: cuidado, fuga de capitais]

- Auditoria da dívida?

- Combater a sonegação fiscal e a evasão de divisas?

- Acabar com Bolsa empresário?                                    [os itens anteriores não resolvem
o problema, mas este ajuda... ]  

→ principal problema: crescimento médio da despesa primária é maior que o crescimento 
médio do PIB. Isso não é resolvido com os itens acima, mas com ritmo menor de crescimento 
da despesa primária, objetivo principal do Teto de Gastos.

Como alguns Estados estão quebrados, não há margem para mudar agora a tributação 
(i.e., mexer no ICMS), e como a atividade econômica está em baixa, não há margem para 
aumento da carga tributária, que já é alta!  Resta-nos o Teto de Gastos! 



  

Herança

Tributar herança: 

   Austrália: aboliu em 1979 
   Áustria: aboliu em 2008
   Canadá: aboliu em 1972
   Suécia aboliu em 2005 
   Noruega: aboliu em 2014
   Hong Kong: aboliu em 2006
   Israel: aboliu em 1981
   Singapura: aboliu em 2008
   (...)
   
   EUA: 40% e caindo...

   Chile: 1% a 25%

   Brasil: 1% a 8%

   Portugal: 10% 

Quantos países possuem 
Contribuições análogas ao

PIS, Cofins, CSLL…?



  

 Fazem cálculos indevidos, confundindo rolagem com pagamento de dívida

Auditoria da dívida?

Confusão
com a 

rolagem
da dívida!

A previdência
é mais do que

Isso!



  



  

Quem está por trás do movimento

Auditoria “cidadã” da dívida?

→ carinhosamente chamado de “calote da dívida”



  



  

Folha de SP: “A revolução dos auditores” - 21/01/2016

Laura Carvalho – economista ligada à campanha de Marcelo Freixo (PSOL)

“No entanto, cancelar a parte da dívida que seria oriunda de ilegalidades não é a 
panaceia que aparenta ser. Diferentemente do Equador, cuja dívida foi contraída por 
contratos onerosos de empréstimo junto a bancos internacionais, o governo há muito 
tempo vende seus títulos no mercado em moeda nacional. 

Anular uma parte da dívida e deixar de pagar juros a seus detentores atuais, que nada 
têm a ver com a bandalheira original, criaria artificialmente um risco de default e 
acabaria por elevar a taxa de juros exigida sobre novos títulos emitidos.”

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/laura-carvalho/2016/01/1731770-a-revolucao-dos-auditores.shtml
calote



  

Alguém andou comprando o discurso falso...

Tem gente que não anda fazendo contas…



  

https://www.cartacapital.com.br/economia/201ca-divida-publica-e-um-mega-esquema-de-corrupcao-institucionalizado201d-9552.html



  

Equador

O que ocorreu no Equador que é citado 

como “exemplo” de auditoria da dívida?



  

Equador

2009, ano da auditoria da dívida...



  

Equador

Aproveitou a crise de 2008, mas os juros aumentaram, combinado com queda no preço do petróleo...

Opa… e agora? O que aconteceu?



  

Equador

Em termo do PIB já estava caindo, mas…



  

Equador

Curto prazo – bom: entre 2007 e 2008 pagar 6,2% de juros em média. Longo prazo – ruim, entre 2009 e 2010 chegou a 9,2%

Em termo do PIB já estava caindo, mas… OPS...



  

Equador

https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD?locations=EC



  

Equador

https://tradingeconomics.com/ecuador/government-debt-to-gdp



  
Ainda tínhamos algum superávit primário em 2013…    (PLOA 2016 – Previdência 40%)



  
 (PLOA 2018 / Tesouro: RREO/abril2018)



  

PLOA 2018



  

Onde o pessoal da “Auditoria Cidadã da Dívida”  viaja na 
maionese?

Por lei a rolagem da dívida (refinanciamento) deve constar na parte de 
“receitas” e também nas “despesas”, logo os valores apresentados no SIAFI 
(assim como em parte do PLOA) não são os valores “líquidos” do orçamento. 

Deste modo, deve-se descontar a rolagem pois a mesma não é pagamento, 
não constitui dinheiro proveniente de arrecadação, não é parte do orçamento 
para pagamento de juros e amortização da dívida. 

(e também não se deve prestar atenção aos juros nominais, tipo SELIC, como 
há inflação, deve-se levar em conta os juros reais...)

A porcentagem da dívida sobre o orçamento federal varia entre 8 a 14%, 
diferente do calculado pelo pessoal da “Auditoria Cidadã” (45%)...

PLOA = Projeto de Lei Orçamentária Anual



  

http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais/orcamento-2016/ploa/orcamento-cidadao-
2016.pdf



  

Parte da dívida: R$ 1,349 trilhões!!! Então a “turma” faz:

                                                                                                          (1,349 = 885 + 464 = 885 + 159,8 + 304,2) 

Porém, a rolagem da dívida é de R$ 885 bilhões ou R$ 0,885 trilhões

Tirando a parte da amortização R$ 159,8 bilhões:

                                                                                       ← (juros/encargos/imp)

e segue a conta… deixando a parte dos juros menor do que 14%...

1,349
3,000

= 45,0 %

1,349 − 0,885
3,000 − 0,885

=
0,464
2,115

= 21,9 %

0,464 − 0,1598
2,115

=
0,3042
2,115

= 14,4 %

Menos de 
4,9% do PIB

Arrecadação



  

Em 2015 foi proposta a PLOA para 2016  (estimativas da época)  -  com déficit primário!!!

Orçamento federal total        =  R$ 3,000 tri 

Amortização, encargos e juros da dívida       =  R$ 1,349 tri       (45%  -  absurdo! Fazer “Auditoria Cidadã”)

Cálculo sem a confusão da “Auditoria Cidadã da Dívida”:

A rolagem da dívida (R$ 885 bi) está incluída – por lei – tanto na receita quanto na despesa, então deve-
se ter cuidado com esta conta:

Orçamento federal total        =  R$ 3,00 tri  –  0,885 tri  =  R$ 2,115 tri

Amortização, encargos e juros da dívida       =  R$ 1,35 tri  –  0,885 tri  =  R$ 0,464 tri    (21,9%)  ; (R$ 463,9 bi)

ORÇAMENTO TOTAL     =  R$ 2,115  tri        (R$ 3,00 tri – R$ 0,885 tri ) dos quais:

                       R$ 304,1 bi   (juros/encargo/imp)  =      14,4%
R$ 464 bi   <                                                                         >   21,9%     ;   R$ 464 bi / 6200 bi  =  7,4% PIB  
                       R$ 159,8 bi    (amortização)     =        7,5%                                              (PIB estimado)

PREVIDÊNCIA  =  30 a 40% do orçamento federal (receita/despesa)

https://www12.senado.leg.br/orcamento/documentos/loa/2016/elaboracao/parecer-preliminar/relatorio-preliminar-apresentado-com-emendas/parte-geral 
http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais/orcamento-2016/ploa/orcamento-cidadao-2016.pdf



  

Empresários ou Rentistas?

Se você fosse um empresário e tivesse que escolher entre um título do governo que 
paga 12%-13% a.a. (6% real) e um novo negócio que paga imposto altíssimo, tem custos 
trabalhistas invisíveis, incomodações, insegurança jurídica, etc... qual opção você 
escolheria? O governo oferece um "porto seguro" para dinheiro que poderia estar sendo 
investido na produção. É o fenômeno de "crowding out". O Estado que deveria defender 
o livre mercado, pesa tanto sobre ele que o definha. 

Comentário do leitor na Folha de SP, Eduardo Leivas Bastos (05/02/2017 12h23)



  

Dívida Pública

(tem dívida da União em posse do Banco Central, Bancos Públicos, Fundos de Pensão de Estatais)

Fonte: Ministério da Fazenda – Tesouro Nacional: Relatório Mensal da Dívida Pública Federal – set/2016
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/relatorio-mensal-da-divida

- PREVIDÊNCIA
- Instituições Financeiras: inclui BNDES, bancos públicos, etc.
- Governo: Inclui fundos e recursos administrados pela União tais como FAT, FGTS, fundos extramercado 
(autarquias, empresas públicas...), fundo soberano (2008), fundos garantidores.



  

Dívida Pública

(tem dívida da União em posse do Banco Central, Bancos Públicos, Fundos de Pensão de Estatais)

Fonte: Ministério da Fazenda – Tesouro Nacional: Relatório Mensal da Dívida Pública Federal – ago/2018
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/relatorio-mensal-da-divida

- PREVIDÊNCIA
- Instituições Financeiras: inclui BNDES, bancos públicos, etc.
- Governo: Inclui fundos e recursos administrados pela União tais como FAT, FGTS, fundos extramercado 
(autarquias, empresas públicas...), fundo soberano (2008), fundos garantidores.



  

Dívida Pública Federal

Quem são os credores da dívida? Os mega empresários, capitalistas malvadões?

Grande parte da dívida pública federal (títulos emitidos pelo Tesouro) está nas mãos de 
instituições do próprio governo, via Previdência, via dinheiro do FAT e FGTS, também em 
fundos de pensão de empresas estatais, assim como nas mãos de Bancos Públicos. 

Os Bancos (públicos e privados) emprestam dinheiro ao governo (compram títulos) e 
parte deste dinheiro é proveniente das poupanças dos correntistas, aplicações 
financeiras - CDB, etc.

Qualquer cidadão (pessoa física) pode emprestar ao governo, via site do seu banco, 
usando o programa de investimento chamado “Tesouro Direto” (acesse sua conta no site 
do seu banco, adquira alguns títulos da dívida pública e torne-se um capitalista malvadão 
e opressor você também!) 

Funcionários públicos têm sua previdência complementar baseada na dívida pública!

Vamos ver quais são os maiores bancos em nosso país?



  

Maiores Bancos no Brasil

1) Banco do Brasil                          (público) 
2) Caixa Econômica Federal          (público)
3) Itaú Unibanco
4) Bradesco
5) BNDES                                       (público)

6) Santander
7) BGT Pactual
8) HSBC             (→ Bradesco)
9) Safra
10) Votorantim

(os 5 maiores bancos detêm 83% dos ativos totais 
e 86% do dinheiro detido por inst. financeiras, 
tirando o BNDES que não têm correntistas, é banco
para financiamento)

http://www.bancodata.com.br/bancos
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/06/caixa-passa-itau-em-ranking-de-maiores-bancos-bb-lidera.html
http://exame.abril.com.br/negocios/os-20-maiores-bancos-do-brasil-em-valor-de-ativos/



  

Algumas perguntas...

a) Querem corrigir valores para saúde e educação com a inflação, mas o governo quer 
baixar a inflação. Isso significa colocar menos dinheiro nestas áreas?

Não. A meta para inflação é 4,5%. Para correção por inflação, não importa se é 5%, 
15%, 30%, não significa colocar mais ou menos dinheiro, pois é correção de valor 
nominal. Seja qual for o valor da inflação, o poder aquisitivo do dinheiro é sempre 
mantido quando se corrige com a inflação.

b) Por que é dito que o período da PEC é 10 + 10 anos?

Porque no meio do período o método de correção pode ser revisto, e a correção pode 
ocorrer acima da inflação, exemplo: IPCA +0,25%  ou  IPCA + 0,50%, ou IPCA + média 
de crescimento do PIB nos últimos 2 anos… etc. 

c) A PEC congela dinheiro para saúde e educação por 20 anos?

Não. A PEC estabelece um piso para estas áreas (e não um teto), isto ocorre porque se 
a arrecadação cair, pela regra atual, caem os valores para saúde e educação. A PEC 
não deixa isto acontecer em momentos de baixa arrecadação, protegendo saúde e 
educação. E se ocorrer aumento na arrecadação, pode ser aplicado dinheiro acima do 
piso, como é comum ser aplicado acima do piso constitucional. O que está “congelado” 
é o piso (em valores reais, não em valores nominais), para não deixar diminuir o 
dinheiro para saúde e educação.



  

OBRIGADO!
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Referências
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 E muitas outras...
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Faixas de renda do Banco Mundial e no Brasil
US$ 1,25 / US$ 2,50 / US$ 4,00
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Fraudes fiscais



  

Extras



  

Correlações...

Sorvete e nota no PISA...



  

Conselho Monetário Nacional (CMN):

Instituído pela Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, é o órgão responsável por 
expedir diretrizes gerais para o bom funcionamento do SFN. Integram o CMN o Ministro 
da Fazenda (Presidente), o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o 
Presidente do Banco Central do Brasil. 

Dentre suas funções estão: adaptar o volume dos meios de pagamento às reais 
necessidades da economia; regular o valor interno e externo da moeda e o equilíbrio do 
balanço de pagamentos; orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras; 
propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros; zelar pela 
liquidez e solvência das instituições financeiras; coordenar as políticas monetária, 
creditícia, orçamentária e da dívida pública interna e externa. 

https://www.bcb.gov.br/pre/composicao/cmn.asp



  

Política Econômica é subdividida em: Política Fiscal, Política Monetária, Política de Renda e Política Externa que se divide 
em Política Cambial e Política Comercial.

Política econômica: As medidas adotadas pelo governo para controle da economia. As relativas ao orçamento, por exemplo, afetam 
todas as áreas da economia e constituem políticas de tipo macroeconômico; outras afetam exclusivamente algum setor específico, 
como, por exemplo, o agrícola e constituem políticas de tipo microeconômico. Estas últimas são dirigidas a um setor, a uma indústria, 
a um produto ou ainda a várias áreas da atividade econômica e criam a base legal em que devem operar os diferentes mercados, 
evitando que a competição gere injustiças sociais. O alcance da política macroeconômica depende do sistema econômico existente, 
das leis e das instituições do país. Existem divergências quanto ao grau de intervenção do Governo: alguns defendem a política do 
laissez-faire e outros acham que o governo deve cobrir as deficiências do mercado.

Política fiscal: reflete o conjunto de medidas pelas quais o Governo arrecada receitas e realiza despesas de modo a cumprir três 
funções: a estabilização macroeconômica, a redistribuição da renda e a alocação de recursos. A função estabilizadora consiste na 
promoção do crescimento econômico sustentado, com baixo desemprego e estabilidade de preços. A função redistributiva visa 
assegurar a distribuição equitativa da renda. Por fim, a função alocativa consiste no fornecimento eficiente de bens e serviços 
públicos, compensando as falhas de mercado. 
[é a manipulação dos tributos e dos gastos do governo para regular a atividade econômica. Ela é usada para neutralizar as 
tendências à depressão e à inflação.]

Política monetária: representa a atuação das autoridades monetárias, por meio de instrumentos de efeito direto ou induzido, com o 
propósito de se controlar a liquidez global do sistema econômico. [é o controle da oferta de moeda (dinheiro) na economia;  Ativa x 
Passiva]

Política orçamental:

Política cambial: É o conjunto de ações governamentais diretamente relacionadas ao comportamento do mercado de câmbio, 
inclusive no que se refere à estabilidade relativa das taxas de câmbio e do equilíbrio no balanço de pagamentos.

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/sobre-politica-fiscal

http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/mercCam.asp
https://www.clubedospoupadores.com/cambio-e-ouro/politica-cambial.html
http://politicamonetaria.webnode.com.br/o-que-e-politica-monetaria-/
http://economiabr.net/economia/4_politica_monetaria.html
http://economiabr.net/teoria_escolas/politica_economica.html
http://economiabr.net/economia/4_politica_fiscal.html



  

!!!!

Que tal R$ 184 mil por mês de aposentadoria? Há uma clara 
distorção nos rendimentos de certos servidores públicos que 

precisa ser corrigida. Se a PEC 241 não elimina este problema 
imediatamente, ao menos impõe uma barreira ao crescimento 

disso. Outras reformas precisam ser feitas.

É você que está pagando isso.

http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/10/juiz-aposentado-
do-es-chega-receber-r-184-mil-em-um-mes.html 
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