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O  SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Declaro aberta a 20ª

reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a

dívida pública da União, Estados e Municípios, o pagamento de juros da mesma, os

beneficiários desses pagamentos e o seu impacto nas políticas sociais e no

desenvolvimento sustentável do País.

Encontram-se sobre as bancadas cópias da ata da 19ª reunião.

Deputada Jô Moraes.

A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES - Solicito a dispensa da leitura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Por solicitação da nobre

Deputada Jô Moraes, fica dispensada a leitura da ata uma vez que as mesmas

foram distribuídas com antecedência para os Srs. Parlamentares.

Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, em votação.

Os Srs. Parlamentares que aprovam a ata, permaneçam nos seus lugares.

Aprovada.

Esta reunião de audiência pública foi convocada para tratarmos dos fatos

relacionados ao objeto de investigação da CPI, com a exposição da Sra. Maria de

Lourdes Mollo, Professora do Departamento de Economia da Universidade de

Brasília, que convido a fazer parte da nossa mesa; do Sr. Maurício de Albuquerque

Wanderley, da Secretaria de Macroavaliação Governamental do Tribunal de Contas

da União; e da Sra. Elena Garrido, Diretora do Departamento Jurídico da

Confederação Nacional de Municípios. (Pausa.)

Então, vamos iniciando enquanto eles vêm.

Vamos começar, então, pela Profa. Maria de Lourdes Mollo, porque, como a

abordagem dela é mais geral e as outras são específicas, acho que ficaria melhor se

observássemos essa ordem. Então, ela fala primeiro, depois o representante do

Tribunal de Contas e depois dos Municípios.

Com a palavra  a Sra. Maria de Lourdes Mollo, professora do Departamento

de Economia da Universidade de Brasília.

A senhora terá o tempo de 20 minutos, que vale para todos os expositores,

prorrogáveis; e durante esse período não poderão ser aparteados. Os nossos

Deputados já sabem que deverão inscrever-se previamente. Terão a palavra,
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primeiro, os autores dos requerimentos, o Relator e depois os inscritos. Cada

Deputado inscrito terá 10 minutos para tecer suas considerações e terão direito à

réplica caso haja necessidade.

Há um microfone sem fio.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS  - Telefone móvel.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Telefone móvel.

Se a senhora quiser iniciar.

A SRA. MARIA DE LOURDES MOLLO  - Com certeza.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Por favor, enquanto

vem o microfone, fale depois...

A SRA. MARIA DE LOURDES MOLLO - Queria agradecer, primeiro, a

oportunidade de fazer essa apresentação e dizer que, quando me convidaram para

essa apresentação, na CPI da dívida, achei que o ideal era fazer uma apresentação

rápida sobre alguns problemas sérios, para a dívida e para a economia brasileira,

provocados pela atual política monetária. Por quê? Porque vamos ver que a taxa de

juros, tal como está, dificulta o pagamento da própria dívida e cria enormes

problemas para a economia brasileira, subsidiariamente. E é pouco comum se

verificar as discussões confrontadas dos argumentos teóricos daqueles que

defendem a taxa de juros elevada e daqueles que criticam.

Como professora, resolvi tentar fazer aqui um paralelo de maneira a abrir uma

discussão maior sobre a questão da dívida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Já chegou o microfone?

A SRA. MARIA DE LOURDES MOLLO  - A ideia é detalhar alguns dos

problemas que são provocados pela taxa de juros alta e fazer isso confrontando os

argumentos teóricos, pró e contra. Os argumentos pró são os argumentos do

pensamento dominante liberal, mais ortodoxo, neoclássico, por assim dizer, e por

outro lado os argumentos dos críticos antiliberais a esse respeito.

Então, o primeiro problema é a própria dívida. Qual é o argumento, defensor

de taxas de juros elevadas? A ideia é que não é a taxa de juros que é a causa da

dívida, mas a taxa de juros é alta como consequência da divida externa elevada. E o

argumento é o da falta de credibilidade da parte do Governo, que faz com que o

mercado exija uma taxa de juros elevada para rolar sua dívida. E, se essa
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credibilidade do Governo sobre a possibilidade do pagamento da dívida não

melhora, a taxa de juros não baixa. O argumento, então, é que, para que se baixe o

déficit e então a dívida, é absolutamente necessário aumentar o superávit primário

para aumentar a credibilidade do Governo sobre a possibilidade de pagamento e,

então, reduzir a taxa de juros. Só que essa não é nem a minha posição nem a

posição dos críticos antiliberais. E vou mostrar qual é o argumento contrário.

(Segue-se exibição de imagens.)

A crítica antiliberal é a seguinte. A taxa de juros afeta, em primeiro lugar, o

serviço da dívida; e, se esse serviço é menor, a própria dívida cai e a credibilidade

do Governo sobre o pagamento tende a aumentar. Mais que isso: essa credibilidade,

em regra, é sinalizada pela relação dívida/PIB. E a relação dívida/PIB é

extremamente prejudicada por uma taxa de juros alta. Por quê ? O numerador da

relação dívida/PIB aumenta em função do serviço da dívida e o denominador é

alguma coisa que cai, porque o investimento fica desestimulado e esse coeficiente

dívida/PIB, que é olhado pelo mercado, tende a piorar e, não a melhorar quando a

taxa de juros está elevada. Então, se se quer melhorar a credibilidade do Governo,

essa credibilidade pode aumentar, se a taxa de juros cai e melhora o coeficiente.

Mais que isso, existem estudos, alguns econométricos, mostrando o quê?

Mostrando que a taxa de juros elevada é, de fato, relacionada com o EMBI, que

indica credibilidade do Governo. Mas o superávit primário aumentando não significa

uma baixa da taxa de juros, o que significa que a proposta de aumento do superávit

primário não é uma proposta conveniente se se quer resolver o problema da dívida.

Então, sobre a dívida e sobre a taxa de juros, esse é o primeiro problema que

vemos na taxa de juros alta. Mas eu vou falar sobre o porquê o PIB tende a cair se a

taxa de juros é alta e o impacto negativo que a taxa de juros tem sobre o

investimento, que também é motivo de grandes divergências entre economistas

ortodoxos liberais e economistas heterodoxos.

Veja só, a posição de novo dos economistas liberais é de que a taxa de juros

alta não cria muito problema para o investimento, porque aumenta a poupança e

isso financia investimentos novos e crescimento. Ao contrário, os economista

antiliberais dizem que, quando a taxa de juros dos títulos públicos é elevada, isso é

um chamariz para que as poupanças se situem na mão de ativos líquidos ao invés
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de irem para a mão dos investidores. E é isso que inibe enormemente, e vem

inibindo enormemente, os investimentos no Brasil.

Se a gente observar, os investimentos são investimentos geralmente de

média e de longa maturação e precisam de taxas de juros para empréstimos de

longo prazo. Só que a taxa de juros para empréstimos de longo prazo, dentro da

perspectiva antiliberal, é um composto da taxa de juros de curto prazo e de um

prêmio de liquidez que é devido ao fato de que, a longo prazo, o empréstimo implica

uma incerteza e um risco maior. Então, é absolutamente necessário que a taxa de

juros de longo prazo supere a de curto prazo. Ora, se a taxa de juros de curto prazo,

como a dos títulos públicos, é elevada e ela ainda tem que conter um prêmio de

liquidez maior, eu tenho uma taxa de juros de longo prazo que inviabiliza qualquer

investimento, porque não há rentabilidade esperada do investimento que possa

superar essa taxa de juros. É isso que faz com que, ao longo do tempo, a gente

tenha tido uma queda surpreendente do investimento.

Eu queria só chamar a atenção que o alto ali, a média mais alta, é

correspondente à década de 80, que todos sabemos que é considerada a década

perdida em termos de crescimento brasileiro. Ainda assim nós fomos capazes de

reduzir a taxa média do investimento nos anos 90 e ainda mais nos anos 2000.

Então, nós temos uma situação decorrente exatamente de uma taxa de juros

elevada.

Diga-se de passagem, essa taxa de juros elevada ela inviabiliza a

estruturação de um mercado financeiro doméstico arrumado. Por quê? Porque os

poupadores não têm por que colocar dinheiro à disposição dos investidores em

títulos de médio e de longo prazo, uma vez que eles têm como colocar esses

recursos em títulos públicos de curto prazo e de elevada liquidez sem risco nenhum

e taxas de juros que são campeãs do mundo.

Então, é por isso que os investimentos no Brasil, em regra, são

autofinanciados ou financiados, ao longo do tempo, pelo BNDES ou com recursos

externos e muito pouco com recursos do mercado financeiro doméstico, o que

mostra também o prejuízo que a taxa de juros elevada vem provocando ao longo do

tempo à economia brasileira.
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O outro aspecto é o seguinte: taxas de juros altas tendem, segundo os

liberais, a produzir uma entrada de recursos externos sob a forma de poupança. E

isso seria interessante, segundo eles, para financiar o investimento e o crescimento.

O que se percebe, e é isso que dizem os antiliberais, é que o dinheiro que vem é um

dinheiro para especulação, para aplicações de curto prazo e muito pouco fica em

investimentos de média e de longa maturação.

Mais do que isso, existem hoje trabalhos detalhados mostrando que nós

estamos cada vez mais sujeitos a ciclos de liquidez internacional que mostram a

dependência que nós ficamos de entrada desse capital especulativo quando as

coisas vão bem na economia mundial. Mas, justamente quando nós mais

precisamos de recursos em períodos de baixa liquidez, o dinheiro que deveria vir

para compensar perdas de exportações ou para permitir pagamento de dívidas falta.

Eu vou mostrar um gráfico de um trabalho de Amado e Resende, publicado

na revista de Economia Política para vocês terem uma ideia. Vejam só, essa linha

acima é a linha de liquidez internacional, é a disponibilidade de liquidez internacional

ao longo do tempo. E essa segunda linha aqui, respondendo aos movimentos muito

proximamente, é a entrada de capitais autônomos no Brasil. De cara a gente já vê

que eles respondem aos ciclos de liquidez internacional. Mas vejam só, essa linha

de baixo, que é a linha do resultado de conta corrente, é o passivo externo líquido

brasileiro, é quanto nós tomamos de recursos internacionais para cobrir o déficit em

conta corrente. Percebam que são ciclos reflexos, ou seja, eu só tenho altas, eu só

tenho a entrada de recursos quando eu tenho muita liquidez internacional. E quando

a liquidez internacional é baixa e eu estou mais precisando de recursos, eu não

consigo obter esses recursos com facilidade, mesmo que as taxas de juros sejam

muito elevadas.

Então, há uma dependência do ciclo de liquidez da parte do Brasil e uma

impossibilidade de essa liquidez ser garantida apenas com taxas de juros altas,

apesar dos problemas que as taxas de juros altas provocam no Brasil.

O outro problema é muito sério, que muitos que estão aqui estudaram quando

começaram a ser economistas e que o Brasil esqueceu: apreciação cambial. É uma

coisa extremamente complicada, porque deteriora a nossa balança de pagamentos

não só quantitativamente, como a gente está acostumado a perceber, mas
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qualitativamente. O saldo da balança comercial brasileiro hoje é um prato para os

antigos economistas cepalinos, que avisaram, durante muito tempo, que isso

poderia acontecer nos anos 50 e 60. E nós estamos repetindo os problemas que o

Brasil tinha naquela época.

Eu vou mostrar aqui o seguinte: quando a taxa de juros está muito elevada e

que se estimula a entrada de capital especulativo, nós temos uma apreciação

cambial. Essa apreciação faz com que os nossos produtos se tornem pouco

competitivos. Isso nós já sabemos.

Mas eu vou mostrar alguns números do IEDI que são aterrorizantes. Por quê?

Olhem o que aconteceu, nos últimos anos, no caso brasileiro. Nós temos aqui,

desde o início dos anos 2000, essa linha verde que são os produtos industrializados,

cuja participação cai muito nos produtos de exportação. A linha que cresce é a dos

produtos básicos, basicamente commodities, de pequeno valor agregado, e a linha

que cai, mas fica mais ou menos constante, é a de semimanufaturados. Isso é um

retrato da perda de competitividade brasileira por si só.

Mas observem o que o dado que o IEDI vem soltando nos últimos meses e

até anos está me mostrando. Esse dado é o dado industrial, é o saldo da balança

comercial brasileira dividido por tipo de produto. Essa linha preta, que cresce, é a

linha de baixa tecnologia. São todos os produtos do tipo commodity ligeiramente

industrializada. Essa ganha participação na nossa pauta de importações.

Mas vejam o que acontece com o resto. A linha laranja e a linha azul são os

produtos de alta e de média tecnologia que perdem participação no nosso salto

comercial. Por outro lado, a linha vermelha, que fica mais ou menos constante, é a

de média e baixa tecnologia.

O que isso quer dizer? isso quer dizer que nós estamos ficando cada vez

mais dependentes de produtos tecnológicos do exterior e sujeitos a uma coisa que

se falava nos anos 50 e 60: uma enorme deterioração dos termos de intercâmbio —

que eu vou já explicar — e uma enorme dependência, cada vez maior, de

exportações, cada vez mais quantitativamente elevadas, para comprar produtos

tecnológicos.

Por que isso? Porque produtos com menor tecnologia tendem a ser mais

competitivos. Tem muita gente que produz. Portanto, os preços tendem a crescer
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menos do que os produtos com tecnologia altamente sofisticada, que são

controlados por poucos grupos e que, portanto, tendem a ter seus preços crescendo

mais do que os produtos básicos e os produtos menos sofisticados do ponto de vista

tecnológico.

Por outro lado, quando países enriquecem, como é o caso dos países

desenvolvidos, eles precisam menos de produtos básicos e mais de produtos

sofisticados. Ou seja, não é que eles precisam, eles completam a renda que cresce

com maior quantidade de produtos sofisticados e proporcionalmente menos

produtos básicos. Por último, eles substituem produtos básicos por produtos

sintéticos. Tudo isso faz com que a demanda de produtos básicos e poucos

sofisticados tecnologicamente não cresça na mesma proporção da demanda de

produtos tecnologicamente avançados. Isso significa que cada vez vamos ter que

exportar mais  para  conseguir importar cada vez menos, e cada vez vamos ficar

mais submetidos à tecnologia internacional.

O que diz a posição liberal? que foi muito bom na crise, porque os produtos

básicos, de fato, são os mais necessários e tiveram a sensibilidade menor. Então, na

hora em que a crise veio, nós continuamos exportando a mesma coisa. Mas nós não

podemos fazer uma política industrial, nenhuma política econômica pensando

apenas na crise. É da maior importância que o Brasil tenha uma política econômica

visando médio e longo prazos. E para isso a política tem sido uma tragédia.

Por último, por último é o seguinte. É verdade que os economistas liberais

não percebem muito a ligação negativa que a taxa de juros alta tem com o

crescimento. Nós já vimos que eles não aceitam que isso vai reduzir muito o

investimento — nós vamos ver daqui a pouquinho —, porque toda impulsão

monetária, tudo que é estímulo monetário é considerado incapaz de mexer na

economia de forma permanente por causa de um suposto que se chama de moeda

neutra. Apesar disso, a gente vai ver que a falta de crescimento é extremamente

danosa para a redução das desigualdades brasileiras e para a redução da pobreza

no Brasil.

Por que isso? Se crescimento — e é verdade o que eles dizem — não reduz

pobreza nem desigualdade, porque pode ser concentrado, o inverso não é

verdadeiro. Ou seja, a falta de crescimento desemprega, reduz salários e reduz, em
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particular, no caso brasileiro, a arrecadação do Governo, que é absolutamente

fundamental, tem sido absolutamente fundamental para reduzir, como vem

reduzindo, a desigualdade e a pobreza do Brasil nos últimos anos.

Esses dados aqui são os dados de queda do Índice de Gini, que todos

sabemos que é o índice que mede a desigualdade. Sabemos também que a pobreza

no Brasil está extremamente ligada à desigualdade. Já existem estudos mostrando

isso. E essa queda do índice de Gini, para ela, existem estudos mostrando que...

Então vejam, dois terços dessa queda da desigualdade, medido por um

estudo do IPEA, por um grupo de técnicos do IPEA, Soares e outros, publicado

pelas Nações Unidas, dois terços dessa redução são devidas a duas coisas: Bolsa

Família e salário mínimo na Previdência, pagando benefício de Previdência

continuada. Esses dois terços dessas reduções poderiam ter se multiplicado ou se

ampliado enormemente caso o Brasil tivesse crescido mais e arrecadado mais. Isso

não foi possível, porque nós tivemos um crescimento pífio.

É triste olhar, por exemplo, esse dado de crescimento. O Brasil é um País

emergente, como o nome está dizendo, precisa emergir e está emergindo ainda;

precisava ter crescido mais do que o mundo. E de 1990 até 2008, quase 20 anos,

nós crescemos menos do que o mundo. Se somos emergentes, para emergir tem

que crescer em qualquer lugar, e nós não crescemos. E não vamos crescer

enquanto tivermos esse tipo de política, ou não vamos crescer tanto quanto

precisamos se tivermos esse tipo de política.

Outra mostra de como isso piorou ou dificultou a diminuição da pobreza e da

desigualdade.

De novo, eu vou comparar a década perdida, a de 80, com as décadas

posteriores neoliberais. Eu tenho uma taxa de crescimento média na década de 80,

nas regiões metropolitanas, de 5,9%, e, entre 1992 e 2002, de 6,4%. Por outro lado,

se eu pego o dado de São Paulo, na década de 80, entre 84 e 89, eu tenho 6, 82%

de taxa de desemprego, e essa taxa sobe para 10,18%, entre 1990 e 2008. Então, é

absolutamente impossível que se possa reduzir desigualdade com uma taxa de

desemprego que cresce tanto relativamente a uma década que já era considerada

perdida naquela época.
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Por último, para concluir, gostaria de dizer o seguinte. O que dirão as pessoas

que defendem a política monetária? Ah, não tem jeito, porque precisamos controlar

a inflação e não há como controlar a inflação com taxa de juros baixa. Olha, essa é a

grande diferença, é a grande distinção teórica entre liberais e não liberais. E vou

tentar expor aqui de uma maneira simples. Depois a gente pode até tentar, nas

discussões, melhorar a explicação.

A ideia de que a taxa de juros baixa a inflação ou controla a inflação é uma

ideia de inflação de demanda, que acha que todo crescimento de preços pode ser

explicado por um excesso de demanda com relação à oferta. O que essas pessoas

acham é que não há como reduzir demanda, se não houver taxa de juros alta.

O que dizem os antiliberais? A concepção monetária dos antiliberais é tal que

não existe suposto de pleno emprego e de neutralidade da moeda como existe para

os liberais e, em função disso, o que se diz — e eu tentei fazer isso, na hora em que

eu expliquei a queda do investimento — é que o aumento da taxa de juros reduz a

demanda sim, mas pode reduzir também a oferta. E, ao fazer isso, de forma

duradoura impede, inclusive, a médio e a longo prazos, de novo, que a situação

inflacionária possa ser contornada ou reduzida.

Era isso que eu gostaria de dizer. Fico à disposição para alguma pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado.

Gostaria de agradecer à Profa. Maria de Lourdes Mollo a brilhante exposição.

Passo a palavra ao Dr. Maurício de Albuquerque Wanderley, Secretário da

Secretaria de Macroavaliação Governamental, do Tribunal de Contas da União —

TCU. V.Sa. tem 20 minutos.

O SR. MAURÍCIO DE ALBUQUERQUE WANDERLEY  - Boa tarde a todos.

Eu queria agradecer ao Presidente o convite ao TCU, dizer, em nome do

Ministro Ubiratan Aguiar da satisfação do Tribunal de estar aqui colaborando com

esta CPI, seja por meio desta apresentação, como também estamos participando

ativamente através da sessão de técnicos do Tribunal para prestar assessoria à

Comissão. Isso para nós, como servidores do Poder Legislativo, como servidores do

Controle, é muito importante, ainda para nós que trabalhamos na Secretaria de

Macroavaliação Governamental do Tribunal, que é a Secretaria que dá suporte ao

Tribunal na elaboração do parecer das contas do Governo da República, que, como
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eu vou falar mais à frente, é um momento em que a gente faz todo ano um relato

sobre a questão da dívida para dar suporte ao Congresso Nacional nas discussões

sobre as contas do Presidente, sobre a performance do Governo no ano que

estamos avaliando.

Para nós é motivo de muita satisfação estar aqui. Nós que lidamos com esse

tema tão amplo, que é a dívida pública, achamos muito importante que o Congresso

Nacional tenha esse foco de discussão também sobre a dívida e que isso possa ser

cada vez mais constante, dada a importância desse tipo de questão na vida do

Governo brasileiro, nossa vida pública.

Queria comentar que o TCU é um órgão de controle, por força dos arts. 70 e

71 da Constituição. Nós damos apoio ao Congresso Nacional, mas não trabalhamos

sozinhos no controle da dívida. Como os senhores sabem, nós fazemos parte de um

sistema de controle, em que fazem parte a Controladoria-Geral da União, que é o

controle interno, a AGU, o Ministério Público, que tem também por incumbência zelar

pela boa gestão e pela economicidade dos atos de gestão do Governo. No Tribunal,

esse tema é muito amplo. São diversas as Secretarias que tratam da questão da

dívida.

Vou procurar aqui nesta exposição falar um pouco do tipo de trabalho que o

Tribunal faz em relação a esse tema da dívida, trazendo aqui alguns exemplos

desse trabalho. Já tivemos oportunidade de encaminhar à CPI uma série de

informações que nos foram requisitadas, uma série de auditorias, de trabalhos, de

acórdãos, de decisões.

Eu vou aqui pontuar rapidamente alguns desses trabalhos e trazer também, a

partir da nossa experiência nesse trabalho de auditoria de dívida pública, algumas

sugestões à Comissão, ao Sr. Relator e aos Srs. Deputados, que eventualmente

possam aperfeiçoar ainda mais esse processo de gestão da dívida pública, de

transparência. Esta é uma questão, a nosso ver, fundamental no trato desse tema.

Que as informações estejam disponíveis e que sejam fidedignas; que toda a

sociedade possa ter acesso a essas informações de forma bastante clara, e que

possamos conhecer, de fato, o que está acontecendo, já que estamos falando de

uma questão que tem uma expressividade monetária muito grande.
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Queria comentar que esse não é um problema com que só o TCU e o

Congresso brasileira se deparam, que é controlar essa dívida. Essa é uma questão

de fórum internacional. Como fazer, de fato, esse controle da dívida pública? Como

exercer esse controle externo da dívida pública?

No âmbito internacional, temos uma organização, a INTOSAI — Organização

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores —, que congrega todas as

entidades de fiscalização superior do mundo. O Tribunal de Contas da União é a

entidade de fiscalização superior do Brasil. Um dos temas a que a INTOSAI dá muita

atenção é justamente esse da dívida pública. Então, no âmbito dessa entidade, que

congrega, como disse, quase 200 países, o tema dívida pública foi elencado como

muito relevante.

Foi criado, então, um comitê para discutir entre os países como deve ser esse

controle; qual deve ser o foco dessas auditorias, qual deve ser o escopo, qual deve

ser o momento em que se deve fazer esse tipo de avaliação; qual é o papel de uma

entidade como o TCU nesse controle.

O TCU faz parte desse Comitê de Dívida Pública. Atualmente nós

coordenamos um dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos por ele, que é a

auditoria sobre sistemas de informação de dívida pública. Essa é uma questão

extremamente relevante, que é ter sistemas de informação que permitam uma boa

gestão e uma boa transparência dessa dívida. Então, estamos discutindo e

utilizando a experiência de outros países e vamos produzir — a ideia é no próximo

ano, o prazo ainda não está definido, mas em 1 ou 2 anos — um documento

contendo diretrizes de como deve ser uma auditoria em sistemas de informação de

dívida pública. Vamos usar, obviamente, a nossa experiência aqui no Brasil, os

trabalhos que temos feito em relação a essa questão de sistemas de informação.

Queria destacar que a questão da informação é muito importante na dívida.

Conversando com a assessoria da CPI, tive a oportunidade de ver as dificuldades

que se tem para ter acesso e compreender essas informações. Muitas vezes há

informações que podem ser comparáveis. É uma dificuldade que nós, do TCU, ao

longo do tempo, também temos.

Percebemos que tem havido uma melhoria muito grande nesse processo de

transparência de dívida. Se olharmos 20 anos atrás, a dificuldade que havia para se
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obter as informações, temos conhecimento de como isso era difícil e como tem

melhorado, mas ainda há espaço para melhoria, e esse é um tema que, nesse

comitê internacional, estamos divulgando.

Seguimos, então, no nosso trabalho no TCU, justamente essas diretrizes que

são emanadas por esse Comitê de Dívida Pública da INTOSAI, procurando, dado

que o tema é muito amplo, dar um foco que entendemos seja adequado e que possa

ser o mais efetivo possível para melhorar a gestão dessa dívida no País.

Esse comitê possui 7 documentos, diretrizes que já foram aprovadas, e estão

em elaboração outros 4 documentos, sendo que um deles é esse cuja elaboração o

TCU está coordenando.

Queria comentar rapidamente os principais mecanismos que nós, do TCU,

utilizamos no controle dessa dívida. Em que momento o Tribunal faz auditoria de

dívida, que faz suas avaliações em relação a esse tema?

O primeiro instrumento, um instrumento importante, é o acompanhamento

quadrimestral do relatório de gestão fiscal, com encaminhamento quadrimestral ao

Congresso Nacional. Aí gostaria de pontuar que a Lei de Responsabilidade Fiscal,

ao criar esses mecanismos, ao criar parâmetros, foi muito importante no controle e

na melhoria da transparência da dívida porque obriga o Poder Executivo de todas as

esferas da Federação a encaminhar essas informações aos Tribunais de Contas e,

depois, aos respectivos Poderes Legislativos. Então, esse é um momento em que

nós, quadrimestralmente, fazemos uma análise da evolução, e procuramos também,

como vou comentar mais à frente, analisar a fidedignidade das informações que são

encaminhadas e que, ao fim e ao cabo, são as utilizadas na análise da gestão dessa

dívida por todos os interessados. Então, este é um primeiro ponto: o

acompanhamento do relatório de gestão fiscal.

Fazemos também diversas auditorias específicas sobre temas da dívida

pública, focando principalmente como está a gestão, quais são os fatores de risco

dessa gestão mais relevantes. Vou ter oportunidade mais à frente de apresentar aos

senhores alguns exemplos desse trabalho.

A gente  faz também, periodicamente, por solicitação do Congresso Nacional,

o acompanhamento de todas as garantias concedidas pela União a Estados e

Municípios em operações de crédito externas. O Senado, toda vez que aprova uma
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operação de crédito em que a União dá garantia a Estados e Municípios, esse

processo depois vai para o TCU. Vou ter a oportunidade de comentar isso mais a

frente.

E, por fim, acho que uma questão importante é a abordagem anualmente nós

fazemos num tópico específico: no relatório e no Parecer Prévio das Contas do

Presidente da República elaborado pelo TCU, esse que eu tive a oportunidade de

comentar com os senhores e que é elaborado no âmbito da Secretaria de

Macroavaliação. Então, todo ano, no relatório e no Parecer Prévio das Contas, há

uma exposição do panorama da dívida pública, das questões mais relevantes. Essa

é uma questão que quero abordar mais a frente. E aí vem uma sugestão ao

Congresso Nacional, no sentido de que há uma oportunidade de que anualmente

esse assunto venha a ser discutido também no Congresso Nacional quando

examinar esse relatório que é encaminhado anualmente para que o Congresso

possa julgar as contas do Presidente da República. Acho que é uma oportunidade, a

partir dos números ali apresentados, para que haja uma discussão sobre essa

gestão no âmbito do Congresso. E aí eu vejo que esta CPI pode ser importante

também ao propor mecanismos periódicos de discussão da dívida pública daqui

para frente. E eu acho que esse relatório que produzimos e encaminhamos ao

Congresso anualmente vai trazer subsídios importantes para essa discussão no

Congresso.

Falando muito rapidamente agora sobre o relatório de gestão fiscal, um dos

primeiros mecanismos que eu comentei anteriormente, eu queria dizer que nesse

relatório nós temos 3 tópicos que dizem respeito diretamente à questão da dívida

pública. O primeiro é uma análise da Dívida Consolidada Líquida Federal, em que

nós vamos examinar todos os cálculos relacionados com o valor que é apresentado

ali com a Dívida Consolidada Líquida Federal e como está a pertinência desses

valores. Eu vou comentar mais a frente que nós já encontramos uma série de

problemas nesses números. Periodicamente, quando a gente analisa, a gente tem

feito recomendações e determinações principalmente ao Tesouro Nacional e ao

próprio Banco Central para aperfeiçoar o processo de divulgação dessas

informações.
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Temos também um tópico relativo a operações de crédito interna e externa,

quais são as operações, qual foi o fluxo, naquele quadrimestre, de operações de

créditos internos e externos efetuadas. E aí também há uma análise sobre a

concessão de garantias por parte da União a Estados e Municípios; se de fato

existem as contragarantias, se elas estão presentes. Esse é um documento que,

quadrimestralmente, nós encaminhamos ao Congresso Nacional, também com

informações que eu julgo da maior relevância. E, paralelamente, além de

encaminharmos ao Congresso Nacional, toda vez que a gente encontra alguma

impropriedade, nós fazemos determinações ou recomendações ao órgão

responsável por aquela informação.

Queria agora apresentar rapidamente alguns exemplos de auditorias

específicas sobre dívida pública. E eu trouxe aqui alguns poucos exemplos. Na

verdade, nós encaminhamos uma relação com mais de 50 auditorias para a

Comissão. E eu queria só pontuar algumas e trazer alguns exemplos de questões

que nós encontramos no nosso dia a dia em relação a essa questão de dívida

pública. Algumas já são mais antigas, outras são mais recentes, mas eu acho

importante para os senhores terem uma ideia do tipo de análise que nós fazemos e

qual o foco das auditorias que a gente realiza no Tribunal em relação a esse tema.

A primeira auditoria é uma auditoria realizada no ano 2001, mas eu achei

interessante trazer essa informação para os senhores, porque diz respeito a uma

auditoria na dívida contratual externa na época do Governo Federal. E ali a gente

procurou avaliar como estavam sendo aplicados aqueles recursos que estavam

sendo obtidos por meio de financiamento. Mais do que isso, saber o seguinte: qual o

custo efetivo dessas contratações? Muitas vezes, quando você assina um contrato

de financiamento externo com o BID, com o Banco Mundial, você tem uma

expectativa de taxa de juro, você tem aquela taxa de permanência, você tem uma

série de questões, encargos que podem vir a ser pagos no contrato. E a gente

procurou avaliar nesse trabalho, depois em outros também, qual era o custo efetivo

dessas contratações. Muitas vezes, o que a gente observou é que o custo era muito

além daquele imaginado quando você assinou o contrato, quer seja porque você não

conseguia gastar aquele dinheiro no prazo que estava previsto — e aí você tinha

que pagar uma taxa de permanência por esse tipo de empréstimo —, quer seja
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também pelas dificuldades da própria gestão no pagamento desses contratos. Esse

trabalho é muito interessante. Eu o recomendo àqueles que estão se aprofundando

nesse tema, porque ele traz uma relação de financiamentos e de auditorias que

foram feitas em projetos nos diversos projetos financiados com recursos externos.

Outra auditoria interessante que nós fizemos também foi no ano de 2004. E

2004 foi um ano importante, porque houve uma migração da responsabilidade do

Banco Central em relação à dívida externa — foi passada para o Tesouro; e,

naquela época, foi assinado um acordo de transição que definia as atribuições,

quem ficaria responsável por quê, quais os mecanismos que permitiriam essa

responsabilidade migrar do Banco Central para o Tesouro.

Então, o Tribunal foi muito próximo nesse processo, fez uma auditoria; mas,

na verdade, foi uma auditoria quase que concomitante, porque a nossa grande

preocupação é que houvesse algum problema nessa passagem de bastão de um

órgão para outro. Embora fossem 2 órgãos governamentais, a Secretaria do

Tesouro era muito recente à época, não tinha experiência nesse tema. Então, a

gente procurou acompanhar pari passu esse processo e fazer algumas correções de

rumo ao longo dessa transição.

É muito importante que os órgãos funcionem bem, que as instituições tenham

capacidade de gerir, dada a relevância e a materialidade do que nós estamos

falando: gerir a emissão e colocação de títulos da República no mercado

internacional.

Outra auditoria bem mais recente, mas que eu reputo também muito

importante, é a auditoria que foi realizada em 2005 sobre a composição da dívida

pública federal. E aqui a gente foi examinar de fato, em diversas operações de

dívida, não só os valores que estavam associados às dívidas, mas também — como

nós estamos falando muitas vezes de dívida líquida, e aí você tem que olhar muitas

vezes não só as dívidas, mas os ativos, os haveres da União — o fluxo de

incorporação e desincorporação de ativos e passivos.

E aí a ideia era ver: será que os números que estão sendo divulgados

contemplam todas as dívidas? Mais do que isso, será que os ativos que estão sendo

descontados no cálculo da Dívida Consolidada Líquida, eles são ativos que de fato

são materiais? E os valores que estão ali apontados são corretos?
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E essa auditoria foi importante porque nós identificamos uma série de

problemas, tanto na parte de passivos, tanto na parte de ativos. Muitas vezes, os

valores que estavam apontados, que estavam indicados nos relatórios não batiam

com aqueles valores que a gente conseguiu apurar nos outros meios de informação,

seja no Banco Central, seja no BNDES, seja em outros mecanismos, seja no próprio

SIAFI — o Sistema Integrado de Administração Financeira, o grande sistema central

de informações.

Então, essa auditoria viu, por exemplo, operações de remissão de dívida que

não tinham sido autorizadas pelo Senado Federal. Então, foi possível ali fazer uma

melhoria no processo de gestão, fazer uma série de recomendações e correções de

rumo nos relatórios que estavam sendo apresentados à época.

Queria comentar também uma outra auditoria: foi uma análise dos riscos

operacionais de gestão das áreas de dívida pública e dos haveres da União na

Secretaria do Tesouro. Essa é uma questão importante. E aquela auditoria que

procura verificar a capacidade da instituição Tesouro Nacional na gestão da dívida.

Tem pessoal, tem sistema de informação capaz de gerir isso? Quais são os

processos de trabalho? Então, é atuar no sentido de melhorar a governança das

instituições públicas que lidam com dívida.

Essa foi uma auditoria também bastante interessante. A partir desse

conhecimento de como o Tesouro atua, a gente pôde lançar um cronograma de

auditorias para focar aspectos possíveis em que víamos alguns riscos para a União

na gestão dessa dívida.

E, por fim, temos uma gama muito grande de auditorias em projetos, em

obras que contam com financiamento externo. Nós encaminhamos à CPI uma

relação dessas auditorias — não mandamos nem cópia, porque são muitas. É uma

atividade diuturna do Tribunal fazer auditoria nesse tipo de projeto, verificar o custo

da obra, verificar como é que foi o pagamento. E a gente tem então uma série de

trabalhos nessa linha.

Queria comentar também, finalizando em termos de auditorias específicas,

um trabalho que eu reputo o mais importante no sentido de melhorar a transparência

das informações em relação à dívida, a auditoria que foi feita em 2005 e que

procurou analisar o cálculo do resultado abaixo da linha. E, no âmbito desse
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trabalho, a gente pôde verificar que havia espaços para melhoria na publicação das

Notas de Imprensa do Banco Central referente à política fiscal.

Então, o Tribunal determinou ao Banco Central que publicasse, nas Notas de

Imprensa referentes à política fiscal, demonstrativo que evidenciasse informações

conciliadas sobre estoques e fluxos relativos aos ativos financeiros e às obrigações

que compõem a Dívida Líquida do Setor Público, assim como demonstrativo que

evidenciasse, para cada um dos ajustes de privatização, patrimoniais, metodológicos

e externos, memórias de cálculo e premissas utilizadas para o registro dos

respectivos ajustes. Ou seja, a ideia é que um pesquisador, um interessado em

dívida possa ter informações, possa analisar o que está acontecendo mensalmente

em termos da gestão da dívida e da própria gestão fiscal do País.

Eu trouxe aqui alguns exemplos para os senhores observarem com era esse

demonstrativo e como ele ficou depois da determinação do TCU. Acho que isso foi

um ganho grande. E essa tem sido sempre a nossa luta: melhorar a transparência.

Antes de o Tribunal ter atuado nessa questão das Notas de Imprensa,

mensalmente era apresentado basicamente um quadro como esse, em que você

poderia ver a necessidade de financiamento do setor público em termos nominais,

em termos de juros, em termos do primário. Está aí o Governo Federal.

Além desse número fechadinho de qual era o fluxo necessário de

financiamento do setor público, nós tínhamos também como tinha ficado a dívida

pública no mês seguinte, o valor final dessa dívida pública. Mas você não conseguia

saber como era em novembro e como ela ficou em dezembro, depois dessa

necessidade. Então, a partir dessa determinação do Tribunal, houve uma melhoria

nessa informação.

Hoje, se os senhores forem àquelas tabelas anexas às Notas de Imprensa,

vão encontrar tabelas com esse tipo de abertura, em que se tem o saldo da dívida

do Governo Federal no mês anterior; como foi a necessidade de financiamento do

setor público no mês em curso — aqui nós estamos falando do relatório de

dezembro —, os ajustes, tipo de ajuste e, ao final, como ficou a dívida. Ou seja,

como é que estava, o que aconteceu em termos de fluxo de necessidade ao longo

do mês, como ficou o saldo no final e como cada uma dessas dívidas se
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movimentou de um mês para outro, algo que não conseguíamos ver na informação

anterior.

Essa é uma informação que temos que procurar. Esse tipo de trabalho para

nós é muito importante. Aí vêm algumas sugestões que vamos comentar mais à

frente.

Outra questão importante são as garantias concedidas. Já comentei para os

senhores que, hoje, o Senado pede que o Tribunal analise cada concessão de

garantia da União feita para Estados e Municípios. Então, em função até do número

de processos que temos, foi criada a Instrução Normativa TCU nº 59, que define os

procedimentos para que o Tribunal possa acompanhar a atuação dos órgãos do

Poder Executivo, principalmente Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro, que

autorizam a realização dessas operações.

Para os senhores terem ideia, só em 2009, foram 12 auditorias que nós

fizemos, 12 operações que foram encaminhadas e julgadas pelo Tribunal. Neste

caso, é importante enfatizar que, como é um empréstimo concedido a Estados e

Municípios, o nosso foco de controle é o órgão federal, por competência

constitucional. Então, o que vamos examinar é se o Tesouro teve os devidos

cuidados ao conceder essa garantia no exame dessas operações. Não examinamos

a aplicação desses recursos por parte do Estado e do Município. Essa é uma

competência dos Tribunais de Contas Estaduais e dos Tribunais de Contas

Municipais. Esse é outro tipo de trabalho também bastante importante que temos

feito nos últimos anos.

Ao terminar, quero deixar algumas sugestões para a CPI, para os senhores

avaliarem. A primeira delas diz respeito à necessidade de concluirmos o marco

regulatório fiscal. Como eu falei, para o controle, a Lei de Responsabilidade Fiscal

foi muito importante. Ela criou mecanismos de controle importantes que permitem ao

Tribunal fazer, então, a sua tarefa de fiscalizar a aplicação. Em relação à dívida, têm

sido bastante útil os relatórios que foram criados e implementados a partir da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Mas nós entendemos que ainda há espaço para evolução nisso em relação à

União. Hoje, a União é o único ente da Federação para o qual o Senado Federal

ainda não definiu limite para a emissão de títulos públicos e contratação de dívida
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líquida contratual, como reclamam a Constituição e a Lei de Responsabilidade

Fiscal. Na época, o Poder Executivo encaminhou proposta de limite tanto para a

União quanto para Estados e Municípios. Elas foram desmembradas na tramitação

do Senado e apenas foram aprovados limites para Estados e Municípios. Não temos

hoje um limite aprovado para a emissão de títulos e contratação de dívida contratual,

como reclama a Constituição, para a União. Para os Estados e Municípios, já temos.

A não fixação, o não estabelecimento desse limite faz com que, ao

analisarmos os números da União, fiquemos sem parâmetro de avaliação. O que

temos feito é, em todos os relatórios que analisamos a evolução dessa dívida,

indicar o valor, apenas a título ilustrativo, da proposta que foi encaminhada pelo

Executivo e que não foi ainda deliberada pelo Senado. No caso, a proposta, a

época, era a fixação de um limite da Dívida Consolidada Líquida. Essa dívida

deveria corresponder, no máximo, a 350% da Receita Corrente Líquida federal e, no

caso da dívida mobiliária federal, na proposta que foi encaminhada, apenas a título

de ilustração, para os senhores tomarem conhecimento, o limite era de 650% da

Receita Corrente Líquida.

Era importante que houvesse a fixação desse limite também para a União, a

fim de que, de fato, haja um parâmetro, como existe para Estados e Municípios.

Outra questão importante também é a definição de um prazo pelo Congresso

Nacional para julgamento pelo Poder Legislativo das prestações de contas dos

Chefes do Poder Executivo da União, Estados e Municípios. Infelizmente, hoje, nós

não temos ainda. E a maior parte das últimas contas do Presidente da República

não foram julgadas pelo Congresso Nacional. O TCU prepara seu Parecer Prévio e

o encaminha, mas o Congresso Nacional não tem deliberado sobre esse Parecer.

 Como eu disse aos senhores, no início, que este seria um momento

importante, no julgamento dessas contas, para que se pusesse também em

discussão a questão da dívida pública. As últimas contas julgadas do Presidente da

República foram as contas de 2001. De 2002 para cá, as contas não foram julgadas.

Então, acho que estabelecer um prazo para esse julgamento seria importante, no

sentido de propiciar, além de diversas outras questões, a discussão dessa questão

da dívida, de haver ter uma discussão da política que está sendo adotada pelo

Governo Federal. Obviamente, isso vale também para Estados e Municípios.
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Por fim, uma questão também importante e que nós não tivemos ainda êxito

na implementação, justamente a criação ou a implementação, pelo Ministério da

Fazenda, do sistema eletrônico centralizado de amplo acesso para

acompanhamento pelo cidadão, pela sociedade da dívida pública da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Esse sistema é uma exigência da Lei

de Responsabilidade Fiscal, art. 32, § 4º, e também do art. 27 da Resolução do

Senado Federal nº 43. E ele permitiria você conhecer, de forma bastante ampla,

todas as informações sobre dívidas, como encargos, condições de contratação,

saldos atualizados, limites das dívidas, operações de crédito e garantias concedidas.

 A gente acha que era importante esse sistema. Hoje, como eu comentei, nós

temos alguma dificuldade; isso tem melhorado bastante, mas hoje ainda há

dificuldade para você obter esses números de dívida, para você compreender esses

números de dívida. Se você tivesse um sistema centralizado, onde a informação

oficial estivesse de forma bastante transparente para toda a sociedade, haveria um

ganho na discussão dessa questão.

Então, a nossa sugestão à CPI é de que faça uma recomendação — o

Tribunal também tem feito isso — no sentido de que seja priorizada a

implementação desse sistema. Nós sabemos que não é fácil, é um desafio a

implementação de um sistema tão amplo, mas ela é uma própria prescrição legal da

Lei de Responsabilidade Fiscal. Acho que é importante que a gente priorize isso, até

para facilitar essa discussão sobre controle da dívida. Como eu sei que a CPI tem

tido alguma dificuldade em relação a isso, essa questão de informação é algo

fundamental para o País cada vez mais avançar na discussão dessa questão de

dívida pública.

Era isso que eu tinha a trazer aos senhores. Nós estamos aqui com a equipe

que cuida do setor — eu a trouxe também para me auxiliar. Alguma dúvida que os

senhores tiverem, nós estamos à inteira disposição. Estão aqui os auditores que

trabalham mais próximo dessa questão da dívida, são responsáveis pela maior parte

dessas auditorias.

Eu queria agradecer e me colocar à disposição para as perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado ao Dr.

Maurício Wanderley.
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Passo a palavra à Dra. Elena Garrido, representando Confederação Nacional

de Municípios.

A senhora tem 20 minutos para sua exposição, até às 16h6.

A SRA. ELENA GARRIDO - Nosso boa-tarde a todos os senhores, senhoras.

Os agradecimentos da Confederação Nacional de Municípios por ter sido convidada

a participar deste evento e deste encontro, no momento em que, com certeza, mais

uma vez, poderemos expor as inúmeras dificuldades que os Municípios brasileiros

enfrentam em decorrência exatamente do endividamento desses entes públicos.

 Não sem antes dizer a todos os senhores que a Confederação Nacional de

Municípios é uma entidade de representação dos 5.563 Municípios brasileiros, que

trabalhamos efetivamente para melhorar as condições da gestão pública de todos

esses Municípios, realizando eventos, participando nos Estados da orientação no

sentido de que a administração pública municipal seja melhor. Lutamos muito na

defesa da autonomia desse ente público Município, infelizmente permanentemente

atacado, principalmente nas áreas administrativa e financeira.

O Município brasileiro foi elevado à condição de ente federado na

Constituição de 1988, com esses 3 aspectos. E a gente percebe que o respeito

efetivamente se relaciona exclusivamente com o político. O administrativo e o

financeiro, para o qual o ente também tem autonomia, dificilmente ele consegue

exercê-la.

E exatamente por quê? Porque os demais entes jogam sobre os ombros do

Município a responsabilidade pela implantação das diversas políticas públicas. Aliás,

indiscutivelmente, deve ser este o caminho mesmo, porque é o Município que está

próximo da população. Porém, no momento em que são atribuídos e levados aos

Municípios inúmeras responsabilidades na execução das políticas públicas

governamentais, também é indispensável que sejam repassados os recursos

financeiros necessários para que essas políticas possam ser implementadas.

Infelizmente, isto não tem acontecido. Embora tenhamos uma Lei de

Responsabilidade que imponha a obrigação de todo aquele que vier a gerar a

despesa estabelecer de onde o recurso vai sair para cobrir essa despesa,

infelizmente isto, no que se relaciona aos Municípios, não tem sido respeitado nem
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sequer considerado. Essa é uma das grandes razões pelas quais os Municípios

brasileiros enfrentam hoje inúmeras dificuldades financeiras.

Tenham em mente que tudo aquilo que a gente vai dizer, que toda e qualquer

ação governamental que é repassada para o ente público Município executar

normalmente leva para ele a responsabilidade de admitir pessoal, o maior encargo

financeiro — a admissão de pessoal —, um encargo permanente, um encargo que

vai comprometer o Erário para o resto de sua vida e que gera esse endividamento

que os Municípios enfrentam — embora, após a implantação da Lei de

Responsabilidade Fiscal, nos 3 anos seguintes, constatado ficou que os entes

públicos que mais rapidamente atenderam às diretrizes e as determinações da lei

foram exatamente os Municípios.

Essa prestação de contas que o Tribunal de Contas da União recomenda que

seja estabelecida, isto os Municípios obrigatoriamente fazem e atendem. Se o

Prefeito Municipal não o fizer, ele deixa de receber recursos para dividir com a sua

comunidade e para executar as políticas públicas, aquelas que vão diretamente

atender ao cidadão. Então, o Município, dentro das suas responsabilidades, tem

procurado atender a todas essas determinações legais.

Nos níveis de endividamento, o Senado Federal estabeleceu que os

Municípios não poderão ultrapassar 1,5% da sua Receita Corrente Líquida, e

efetivamente essa realidade é atendida plenamente. Dos 5.563 Municípios

brasileiros, hoje, apenas 21 que não têm capacidade de endividamento: os outros

todos podem endividar-se, de acordo com o que estabelece a Lei de

Responsabilidade.

Mas vamos àquela que é a mais importante de todas as dívidas e a que nós

temos trabalhado e discutido enormemente, com alguns avanços, é verdade, mas

que ainda nos mantêm extremamente preocupados: a dívida dos Municípios

brasileiros junto à Previdência, o grande problema e que é o motivo pelo qual nós

somos chamados a participar hoje desta reunião.

(Segue-se exibição de imagens.)

Trouxemos para expor aos senhores, de forma bem simples, as razões que

fazem com que os Municípios brasileiros tenham dívidas consideradas sérias, as

mais graves e as mais profundas com a Previdência geral, no aspecto desta



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Dívida Pública
Número: 0052/10 Data: 24/02/2010

23

avaliação de endividamento como um todo. Ao final, do que expusermos aos

senhores, vai ficar muito claro que esta dívida dos Municípios brasileiros não é tão

grande assim. O que falta, na verdade, é vontade política de fazer uma

compatibilização entre débitos e créditos e extinguir mais de 50% dessa dívida.

Os Municípios brasileiros estão endividados em decorrência do não

pagamento, por alguns deles, das contribuições previdenciárias e em decorrência da

autuação de débitos com interpretações equivocadas. A grande verdade é a

seguinte: a partir de 1988, o ente público Município passou a ter a possibilidade de

tratar seu servidor público com  estatuto próprio; depois, a Emenda Constitucional

nº. 20 estabeleceu uma forma de contribuição para o regime próprio de Previdência.

Ao longo dessa trajetória, esses regimes próprios foram iniciados e alguns

Municípios trabalharam com eles; surgiram regras ministeriais que inviabilizaram a

existência desses regimes e eles acabaram sendo extintos. Isto fez com que, nesse

vai e vem de normas e regras, os Municípios acabassem gerando, produzindo essa

dívida previdenciária. Então, a autuação com interpretações equivocadas, sem

respeitar, sem considerar muito desta legislação, também é o motivo desta dívida. E,

finalmente, o período de autuação de 10 anos, que, nós sabemos, na verdade, é de

5 anos e que a Previdência não teve, nunca, respeito a este prazo de 5 anos,

sempre fez a autuação em 10 anos. Foi necessário que uma Súmula Vinculante do

Supremo estabelecesse a obrigatoriedade do respeito aos 5 anos. Mesmo assim,

nós ainda estamos discutindo o respeito ao que estabelece a Súmula Vinculante nº

8. Então, essas são as razões que ampliaram o endividamento dos Municípios.

 A dívida dos Municípios brasileiros com a Previdência hoje é esse valor que

está expresso aí: mais de 22 bilhões de reais. De onde ela veio? Como ela foi

produzida? Do Parcelamento Convencional, aquele criado pela Lei nº. 8.212, de

1991, que estabelecia a possibilidade do refinanciamento em até 60 meses. Desse

refinanciamento, nós temos um total de dívida dos Municípios que está sendo pago,

está sendo amortizado, mas ainda restam 2 bilhões de reais. E do Parcelamento

Especial, resultante da Medida Provisória nº. 2.129, de 2008, e da Lei nº. 9.639, de

1998, nós temos um total de 20 bilhões.

Essa soma demonstra aí exatamente o valor que os Municípios brasileiros

estariam devendo à Previdência.
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O quadro seguinte, para ilustrar, mostra os Estados brasileiros onde essa

dívida é maior. Eles estão circulados em vermelho. Não vou citá-los, mas os

senhores têm possibilidade de verificar o montante da dívida previdenciária dos

Municípios por Estado da Federação. E temos Estados onde realmente é muito

preocupante esse total de endividamento.

A CNM sempre procura embasar o seu trabalho e sustentar as

argumentações que trazemos ao Congresso e que levamos também aos Ministérios

quando vamos pleitear em nome dos Municípios em pesquisas que nós fazemos nos

próprios órgãos de divulgação de dados do Governo e junto aos Municípios filiados.

O que nós verificamos? Que, somente nos meses de junho, julho e agosto do ano

de 2009, o INSS reteve do Fundo de Participação dos Municípios — os senhores

sabem que o FPM é exatamente quem leva o recurso que possibilita a aplicação de

todas essas políticas públicas, porque é a repartição do bolo nacional recolhido e

centralizado aqui — 338,4 milhões relativos a parcelamentos. Isso é feito no dia 10

de cada mês, no primeiro decêndio do repasse do FPM.

Além desses 338,4 milhões, os Municípios depositaram uma média de 43

milhões, aqueles pagamentos que eles fazem através de Guias de Recolhimento da

Previdência Social.

Essa é a realidade, vamos dizer, da forma como o recurso é retirado do ente

público Município e que acaba impedindo a execução de políticas públicas e

obrigando a novos endividamentos, porque as políticas precisam ser atendidas.

Só que os Municípios brasileiros têm créditos — e não vamos falar ainda na

forma como os nossos débitos são reajustados. Para nós, para tudo aquilo que o

Município deve vale Taxa SELIC; para tudo aquilo que os outros nos devem, as

taxas são outras. Normalmente, bem mais baixas.

O que os Municípios brasileiros têm, na verdade, a reclamar e a receber da

Previdência? Todos os créditos relativos a agentes políticos que foram

indevidamente recolhidos a partir de 1998, por força de regra depois declarada

inconstitucional. Todo o estoque da compensação previdenciária. Embora o Sr.

Presidente da República tenha assinado, nessa última Marcha, um decreto

determinando que esse estoque fosse pago, até hoje os Municípios brasileiros não

conseguiram receber nada dessa determinação. Todos os recursos retidos
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indevidamente, como estabeleceu a Súmula Vinculante nº 8. Por quê? Porque os

Municípios pagam dívidas de 10 anos, quando, na verdade, elas prescrevem em 5.

Então, 50% do que está sendo pago é em desrespeito ao que a Súmula Vinculante

nº 8 estabelece. E ainda multas e juros e outros encargos da dívida.

Ali estamos mais ou menos demostrando aos senhores o que representam

esses valores que temos a receber.

Nós temos direito a receber o ressarcimento das contribuições pagas ao INSS

a título de contribuição patronal no período compreendido entre 1998 e 2004, ou

seja, quando foi declarada a inconstitucionalidade da lei que obrigava o pagamento

dessas contribuições. Em uma amostra que levantamos, a quantia média é de 27 mil

reais por agente político. Multiplicado isso pelo total de agentes políticos que

existiam nos Municípios à época, nós teríamos hoje 3 bilhões e 300 milhões de reais

para receber.

Vou pedir para a Dra. Laíze, por favor, que continue explicando porque a

minha voz não está conseguindo...

A SRA. LAÍZE CARVALHO PALHANO XAVIER DE SOUZA  - Os 5.563

Municípios têm direito à parte referente às contribuições dos agentes políticos

recolhidos indevidamente, inconstitucionalmente, no período de 1998 a 2004. Em

uma amostra de 31 Municípios que ingressarem em juízo para reaver essa quantia,

a média é de 27 mil reais por agente político. Fazendo a projeção desses 27 mil

reais atualizados pela Taxa SELIC, isso representa 47 mil reais. Estendendo-se

esse valor dos agentes políticos em atividade no período de 1998 a 2004, que foi o

período inconstitucional, nos Municípios de pequeno porte, que abrangem 70.482

agentes nesse período, tem-se a aproximadamente 3 bilhões e 300 milhões de

reais. E isso aí é um valor subestimado, porque são Municípios de pequeno porte,

mas esse valor pode chegar a muito mais. Os salários praticados pelos Municípios

acima de 100 mil habitantes são, em média, 3 vezes maiores; assim, pode-se

estimar em mais 2 bilhões de reais a receber, totalizando, então, 5 bilhões relativos

a agentes políticos.

Esses são os valores estimados da compensação previdenciária. São 1.911

Municípios com RPPS que, portanto, teriam direito à compensação. Inativos —

requerimentos não deferidos: 273.207; a média por requerimento seria R$28.529,44:
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Valor total a receber (estimado): R$7.794.442.714,08; inativos — requerimentos

deferidos: 65.951; valor recebido (estimado): R$1.881.545. 097, 44.

Qual a diferença a ser recebida? Entre R$5,9 bilhões a R$7 bilhões da

compensação relativa ao estoque.

A SRA. ELENA GARRIDO  - Complementando o que a colega acabou de

dizer, vejam bem a enorme diferença e a enorme dificuldade que os Municípios têm

em decorrência da existência desses créditos e do não pagamento deles.

O Município não recebe esses valores, mas ele precisa mensalmente cobrir

as despesas, os encargos dos parcelamentos e depositar o valor correspondente a

sua dívida com a Previdência, mês a mês.

A Súmula Vinculante nº 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal, que eu já

comentei com os senhores, impõe a obrigatoriedade de serem autuados apenas os

últimos 5 anos. Quer dizer, a dívida somente vale sobre os últimos 5 anos.

Todos os Municípios brasileiros estão pagando dívidas dos últimos 10 anos.

Os reparcelamentos feitos correspondem aos últimos 10 anos, porque as autuações

eram feitas sobre 10 anos. Consequentemente, os Municípios brasileiros têm que

ver descontado desse total aquilo que foi autuado e apontado nos primeiros 5 anos,

o que não deveria ter acontecido.

Segundo estimativa que fizemos, se estamos devendo R$22,2 bilhões, os

Municípios deveriam ter retirado, do total da sua dívida, em torno de R$13,9 bilhões.

Estaríamos devendo 8,3 bilhões e não o total que está sendo cobrado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - O seu tempo está

encerrado, mas eu o prorrogo para V.Sa. poder encerrar sua exposição.

A SRA. ELENA GARRIDO  - Muito obrigada.

No total dessa dívida estão incluídos juros, multas e encargos legais que

recaem sobre esse endividamento, que serão reduzidos agora, por força da Lei nº

11.960, no momento do reparcelamento, de 50% a 100%, dependendo do número

de parcelas. Porém, isso tudo já está incluído nesse total de parcelamento que os

Municípios estão aproveitando em decorrência da Lei nº 11.960, que se conseguiu

durante o ano passado.

Então, os nossos créditos, na realidade, em números redondos e

subestimados, representam R$25,4 bilhões. E o nosso débito é de R$22 bilhões..
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Na realidade, acusados que somos de ser os responsáveis por boa parcela

desse endividamento, nós teríamos a receber R$3,2 bilhões, se conseguíssemos

que acontecesse o encontro de contas que há muito tempo se vem solicitando,

requerendo, pedindo e que não acontece. Nós poderíamos zerar esse

endividamento se efetivamente o encontro de contas acontecesse.

Em decorrência disso — e por falarmos muito nisso e por sermos muito

insistentes —, conseguimos que saísse esse parcelamento no ano de 2009, através

da Lei nº 11.960, que nos traz ainda algumas preocupações. Por quê? Porque a

dívida dos Municípios vem sendo corrigida pela Taxa SELIC — e aí os senhores

conseguem ver a forma vertiginosa com que ela sobe. Qualquer outro índice tornaria

bem mais viável a realização do pagamento por parte dos entes públicos e estaria

extorquindo bem menos da população brasileira que lá no Município recebe saúde,

educação, assistência e tudo o mais por parte do Município.

Temos, ainda, preocupações relativas à Súmula Vinculante nº 8, que aí

rapidamente estão expostas. Como os senhores receberam o texto, não vamos nos

deter, mas fica uma série de perguntas ainda em cima disso.

Os valores prescritos ou a serem expurgados estão sendo atualizados? De

que forma? Já que a nossa dívida é atualizada pela SELIC, será que está sendo

aplicado isso para retirar da dívida os valores que estavam sendo cobrados

indevidamente?

Serão expurgados também os valores referentes a multas, juros e outros

encargos com a mesma correção? Os Municípios que não optaram pelo

parcelamento ou tiveram seu parcelamento indeferido vão ter expurgados esses

valores que legalmente estão determinados e estabelecidos?

Não temos nenhum regramento nesse sentido e queremos deixar essas

questões para que os senhores, por favor, ao discutir esse endividamento, olhem

muito seriamente para os Municípios brasileiros.

Mesmo assim, o parcelamento conquistado ao longo de 2009 foi parcialmente

positivo, porque desafogou um pouco a situação desesperadora em que estavam os

Municípios, mas não vamos nos iludir. Desafogou prorrogando, levando para frente,

empurrando com a barriga essa dívida toda.
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Para poder fazer o parcelamento, os Prefeitos foram obrigados a desistir de

toda e qualquer ação que tivessem na Justiça contra esse estado de coisas. E isso

representa que eles assumiram e reconheceram uma dívida que, na verdade, no

frigir dos ovos, não seria essa a real dívida, o real endividamento.

De qualquer forma, temos aí alguns resultados parciais. Fizemos uma

pesquisa junto aos Municípios brasileiros. E, para todos aqueles que nós

encaminhamos os formulários, já recebemos de volta 1.567, ou seja, 28,2% já

responderam as questões que nós formulamos em relação a esse parcelamento que

veio através da Lei nº 11.96

A pergunta era: “O Município aderiu ao parcelamento especial de 2009?. Em

torno de 65% aderiram e menos de 50% que não aderiram a esse parcelamento.

“Qual foi a maior dificuldade enfrentada pelo Município ao aderir ao

parcelamento? Onze por cento disseram que foi o atendimento. Outro grupo um

pouco menor, 10%, disse que foram os documentos. Outro, menor ainda, o prazo. E

um bom número, aproximadamente 75%, não teve dificuldades.

“O parcelamento de 2009 resolveu o problema do endividamento

previdenciário do Município?” Estão aí as respostas. De 45% a 50%, resolveu. E não

resolveu em torno de 40%.

“Quais os motivos de não ter aderido?” Também estão ali as respostas para

que os senhores possam verificar. A maioria opta por indicar o atendimento como

um dos grandes motivos.

E aí se o município continua mantendo débitos em aberto com a Previdência.

Nós temos aí um contingente, desses 1.700 pesquisados, de aproximadamente 33%

que continua mantendo débitos, e um contingente de aproximadamente 75% que

não continua.

E, ali, a última tabela que nós trazemos é a da demonstração da pendência

com a Certidão Positiva de Débito, com efeito de negativa, que os senhores sabem

que é o documento indispensável para que o município possa buscar qualquer

recurso, qualquer programa, qualquer projeto, buscar qualquer melhoria para a sua

população. Nós temos hoje aproximadamente 95% dos municípios em dia com a

Certidão Positiva de Débito.
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Era isso que gostaríamos de trazer. Desculpem os problemas que a voz

acabou causando. Também quero pedir desculpas aos Srs. Deputados e ao Sr.

Presidente pela ausência do Presidente Paulo, que ontem estava de aniversário, e a

família não deixou que ele viesse lá do Rio Grande do Sul para participar da

audiência de hoje, razão pela qual nós estamos aqui tentando trazer, não com a

mesma forma como ele consegue expor, com a empolgação com que ele faz,

porque é um apaixonado pela causa, mas tentando trazer ao menos essa

informação, que acreditamos seja fundamental para podermos começar a buscar

caminhos um pouco melhores para os municípios brasileiros.

Muito obrigada!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Agradeço à Dra.

Garrido.

Já que iniciada a Ordem do Dia, mas não ainda em processo de votação,

então eu sugeria fazermos uma rodada única de questionamentos, iniciando pelo

nobre Relator, Deputado Pedro Novais. V.Exa. pode optar também, se quiser.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS  - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores expositores, ao representante do TCU, gostaria de perguntar apenas se

ele poderia nos informar, em 31 de dezembro, ou aproximadamente, e também

aproximadamente, o valor da receita corrente líquida da União.

Com relação à CNM, eu pergunto apenas o seguinte: algum município

questionou na Justiça os valores do seu débito previdenciário? Quais? Se possível.

Ou pelo menos alguns. A CNM tomou alguma providência para tentar fazer com que

o Governo faça o expurgo da dívida que pleiteia ou que diz haver? São estas 2

perguntas que eu tenho a fazer.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR.  PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado, nobre

Relator, Deputado Pedro Novais.

Passo a palavra, então, aos 2 autores do requerimentos.

Deputado Ivan Valente, por favor.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE  - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Deputadas, nossos convidados, nossas convidadas, eu queria agradecer a presença

aí de todos os nossos convidados pela contribuição a esta CPI, e dizer que eu acho
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que todas as intervenções demonstram a gravidade e a importância desse debate

sobre a dívida pública brasileira e também do impacto que ela tem na vida política

do País. Eu sou autor do requerimento de constituição desta CPI.

A Maria de Lourdes Mollo, a quem a gente agradece a presença, analisa uma

questão que para nós é vital, quer dizer, a explosão da dívida pública brasileira e

também os mecanismos que me parecem circulares e redundantes que

acompanham as altas taxas de juros brasileiras. Quer dizer, como é que esse

mecanismo se tornou uma constante, e particularmente a partir de 1995. Isso

explodiu numa dívida pública brasileira que se pode falar em 2 trilhões de reais,

interna e externa. E 2 trilhões de reais não é pouca coisa. E também porque essa

dívida é extremamente impactada, constantemente.

Eu ouvia hoje os noticiários, e já está se falando da próxima reunião do

COPOM, dos juros em alta, porque qualquer espirro internacional (e, se a Grécia

teve lá uma gripe, não sei o quê) contamina aqui e ali. O Tesouro americano... A

economia cresce, e você eleva junto, porque o Brasil é um país dependente da

confiança dos mercados.

Eu acho que a sua exposição demonstra exatamente isto: as nossas

vulnerabilidades econômicas, ou seja, vulnerabilidades no tipo de crescimento, no

tipo de exportação, de baixo valor agregado, e com uma submissão permanente. Até

nós estamos fazendo embates paralelos aqui nesta Casa. A discussão do Código

Florestal tem a ver com isso, por exemplo, porque há toda uma lógica de que o

modelo exportador de commodities é a base de crescimento do Brasil, e para isso

tem que se aumentar inclusive a fronteira agrícola, o desmatamento etc. Tudo isso é

corroborado porque eles ocupam um lugar importante na exportação e no PIB

brasileiro.

Mas aqui, neste caso, eu queria perguntar à Dra. Maria de Lourdes,

particularmente, sabendo que a política monetária brasileira sempre foi tocada

assim... A única forma de se combater a inflação é aumentar juros. E aí isso tem a

ver com a hegemonia do capital financeiro no nosso País. Não sei quem não vê,

quem não quer ver; talvez todos que sejam financiados pelo capital financeiro

inclusive. É possível controlar a inflação de outra forma, e muitos outros países o

fazem. Então a pergunta é a seguinte: qual é a recomendação que a senhora faria à
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CPI para se alterar a política econômica e, particularmente, a sistemática de metas

de inflação, que são condicionantes. Essa é uma pergunta que eu queria deixar,

concordando aí com a sua exposição.

Para a representante da Confederação Nacional dos Municípios, Sr.

Presidente, eu queria colocar a seguinte questão. Eu acho que nós trabalhamos

muito aí, que a nossa representante trabalhou muito sobre a dívida dos municípios

com o sistema previdenciário. Foi o que nós ouvimos mais aqui. Mas a dívida dos

municípios não é só com o sistema previdenciário. Esta CPI trata da dívida com a

União.

Eu só queria dar um dado importante, que é o seguinte: a dívida (não sei se

vocês sabem, mas certamente têm esses dados), a dívida... Eu ouvi a informação de

que a dívida dos municípios com o sistema é de 22 bilhões. Foi o número que a

senhora expôs ali: 22 bilhões de reais. Eu, como sou morador da cidade de São

Paulo, digo que a dívida da cidade de São Paulo é de 40 bilhões. É quase o dobro

da dívida de todos os municípios com o INSS. E 40 bilhões quer dizer o seguinte:

que a cidade de São Paulo reserva 13% do orçamento anual para isso. Ela pagou,

no ano passado, 2,4 bilhões de juros e amortizações da dívida passada. Essa dívida

foi formada inclusive de uma forma ilegal, particularmente grande parte dela pelo

então Prefeito Celso Pitta, quando se teve o momento de pico, de explosão da

dívida, e também depois, com a negociação da dívida. Isso é o que eu queria

colocar. Essa dívida continua a crescer devido ao indicador que foi adotado: IGP-DI,

mais 6% ou mais.

Então, a pergunta à senhora aí e à Confederação dos Municípios é a

seguinte: você não considera que deveria haver uma revisão e um recálculo das

dívidas dos municípios, considerando um outro indicador, o IPCA, desde os anos

1990? Ou seja, isso devolvendo aos municípios o que foi pago a mais, devido à

escolha do IGP-DI. E também eu digo: não deveria haver uma ampla auditoria dessa

dívida? É a pergunta que eu queria deixar formulada a nossa representante.

Sobre o TCU, primeiro, eu queria dizer que o Tribunal de Contas, pela

exposição que foi feita pelo senhor, ela é uma intervenção que mostra que o TCU

tem muitas condições de ajudar uma auditoria da dívida. E essa é a palavra-chave

de uma CPI, entende? O resultado de uma CPI, na minha opinião, é para se apurar
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um impacto econômico, social, ambiental, todos os impactos da dívida pública

brasileira na sociedade. Porque aqui todo mundo sabe, todos os Deputados sabem,

entendem que, ano passado, 30% foram reservados para pagar juros e

amortizações. E nós não estamos falando da rolagem da dívida. Todo mundo já

sabe disso aqui. E todo ano nós vamos lá e pagamos religiosamente. Não se verifica

se tem ilegalidades, irregularidades e se essa é a melhor saída para o País. Então, o

esclarecimento público da informação que foi colocada é muito importante.

Então... Nós, inclusive, fomos autores... Eu fui autor de requerimentos, a que

o TCU respondeu, e achei muito importante as respostas; por exemplo, quando se

refere às críticas aos processos de privatizações com arrecadações de moedas

podres na venda de estatais. Ora, essa é uma questão muito importante para se

investigar, Deputado Virgílio. Também achei interessante que o TCU mesmo tenha

notado a falta de regulamentação de artigos, como o de nº 30, incisos I e II, da Lei

de Responsabilidade Fiscal, e outros, também, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e

o descumprimento dos art. 31, 32, §§ 3º e 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, no

que tange à implantação do sistema eletrônico, de controle, que está na lei. Ou seja,

o TCU viu claramente, observou o crescimento do endividamento e o impacto que

ele tem.

O que eu queria perguntar para o senhor era o seguinte. Desse exame, das

decisões e dos acórdãos aí, nós pudemos constatar, em relação à dívida interna,

particularmente, que não foram realizadas auditorias para verificar a origem do

estoque da dívida pública. Ou seja, não se investigou a contrapartida da dívida

mobiliária federal. Como me referi antes, tem um montante aí acima de 1 trilhão e

meio. Também não foram realizadas auditorias para levantar o montante de

rendimentos pagos a título de juros da dívida federal. Eu queria perguntar se isso

poderia ser feito pelo Tribunal, e se esse tipo de coisa que estamos colocando, por

exemplo, se o cálculo em que foi feita a base de juros reais, e não a base de juros

nominais, não teria um reflexo enorme no verdadeiro custo do endividamento

brasileiro. Se o TCU teria condições de trabalhar esses elementos que nós não

conseguimos detectar nas informações que nós pedimos.

A última pergunta que eu queria fazer, aproveitando a presença do TCU e da

sua equipe aqui, Sr. Presidente, porque eu também não localizei nem nossa
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assessoria, é sobre trabalhos de auditoria do TCU relativos a operações de

transformação, substituição, troca de dívida externa em dívida interna, e vice e

versa. Vocês têm condições de mandar esse tipo de material ainda? E também,

logicamente, a primeira pergunta é esta; quer dizer, vocês não acham a posição do

TCU... Se era justificável uma auditoria interna?

E ainda tenho mais uma pergunta. Seria a seguinte. Esta me foi formulada

aqui, e eu quero repassar a vocês, que é o sentimento da instituição sobre a

progressão da dívida interna: se existe uma previsão de inversão do crescimento da

dívida.

Então, nessas questões, acho que o TCU nos poderia ser mais útil do que

tem sido. Eu acho que poderíamos ter tido uma integração maior, dado todo o corpo

técnico que o Tribunal de Contas tem.

Felizmente, para finalizar, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Por favor.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Nós estamos terminando, inclusive, a

CPI, e até, depois, eu queria perguntar se, nos nossos prazos, Sr. Presidente, a

vinda do Presidente do Banco Central, bem como a do Ministro da Fazenda,

arredondaria o final da CPI antes do relatório final.

Mas queria dizer que esta CPI não mereceu, e falo a todos, a atenção dos

órgãos de comunicação, e por uma razão muito clara e objetiva: os órgãos de

comunicação nacional, financiados pelo sistema financeiro brasileiro em particular,

não têm interesse em mudar este modelo. Por isso não há cobertura, divulgação e

informação.

De qualquer jeito, nós vamos produzir... Eu tenho certeza de que a CPI vai

produzir um relatório. Se não houver afinidade, haverá outras propostas que sairão,

como produção coletiva ou não da CPI. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Obrigado, Deputado

Ivan Valente.

Com a palavra o Deputado Márcio Reinaldo, também autor de requerimento.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Muito obrigado, Sr.

Presidente.
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Sr. Relator, Srs. palestrantes, Sras. palestrantes, eu, inicialmente, gostaria de

cumprimentar todos os palestrantes pela excelência e o nível das suas

apresentações. Vamos tentar ser rápidos aqui.

Eu iniciaria com a Dra. Maria de Lourdes, Profa. Maria de Lourdes. Eu

gostaria também de ouvir de S.Sa. quanto à mesma colocação do Ivan Valente

sobre essa conversão da dívida externa na dívida interna brasileira, as

consequências econômicas, que, eu acredito, tenham sido negativas para as contas

públicas e também, veja bem, alguma coisa que está sendo bem explorada neste

Congresso, que é aquela reserva cambial do Brasil, hoje praticamente aplicada lá

nos Estados Unidos (parece que mais de 170 bilhões — me parece), enquanto nós

estamos tomando dinheiro todo dia, numa taxa bastante superior.

Aqui também eu estendo esta pergunta ao Tribunal de Contas, ao Maurício,

do Tribunal de Contas, porque podemos estar praticamente trocando alhos por

bugalhos e pagando por isso, dentro do limite da nossa poupança externa existente.

Mas eu gostaria também, Maurício, de consultá-lo sobre se nessa avaliação

da dívida pública do Brasil, eu não sei, é possível que exista um item relevante. Eu

trabalhei uma certa época dentro do Governo e vi muito aval do Tesouro Nacional,

seja para Estado, seja para Prefeitura, seja para organizações não governamentais,

e, no final, o Tesouro Nacional ter de absorver toda essa dívida. Eu não sei se é

relevante esse número dentro das estatísticas, mas talvez fosse um dado

interessante para esta CPI. Aí eu deixo a solicitação para que isso possa ser

buscado, se for factível.

E a Confederação Nacional dos Municípios, eu creio que... A sua

apresentação, Dra. Helena, foi muito feliz, e creio que, realmente, o problema dos

municípios, pelo menos dos pequenos municípios, médios municípios, está

exatamente nessa raiz que a senhora abordou: é o INSS. Aqui eu me lembro das

décadas de 1970 e 1980 e início da de 1990, quando os auditores do INSS

avançavam sobre as prefeituras e deixavam ali somas astronômicas de débitos que

levantavam, sem nenhuma discussão e sem o prefeito quase ter direito a contestar.

Isso praticamente foi absolvido ou enrolado, e as coisas estão aí nesses números

mostrados.
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Eu já ouço dizer sobre esse acerto de contas, que, às vezes, sai em algumas

prefeituras, geralmente em final de governo, como lá em Minas. Numa cidade lá do

norte de Minas, saiu. O prefeito recebeu não sei se foi uma ação judicial, recebeu

mais de 1 milhão e meio. Logo depois veio o processo final, e a prefeitura teve que

devolver; e o prefeito da gestão que veio teve de pagar tudo aquilo que o ex-prefeito

aplicou... ou sumiu com o dinheiro.

Então, são problemas muito graves que nós temos aí. A senhora observou

bem: o prefeito está refém daquela certidão do INSS. E sem aquilo não se faz nada;

nem sobre uma ponte que cai lá, que é da responsabilidade da União ou do Estado,

o pobre do município não tem como conversar se não estiver com aquilo na frente.

Então, seja programa de alimentação aqui, no bem-estar social, no Bolsa-Família, se

não se estiver com aquilo na frente... Então, o prefeito acaba assinando tudo o que

for preciso para ter oxigênio para tocar a prefeitura e não deixar que programas

relevantes parem.

De fato, é isso mesmo. Quer dizer, são ações que eram do Estado, que são

da União, e que foram repassadas para os municípios. É prometido o céu, e a nada

se chega. É 1 ano só, 2 anos, e depois é a prefeitura que se vire. Vejam o exemplo

da SUCAM, das endemias públicas, que hoje está tudo nas mãos dos municípios, e

o problema real totalmente pendente.

Nós estamos vendo, em contrapartida, a dengue se alastrando, e por aí vai,

enquanto mais de 50 mil homens que eram da antiga SUCAM estão hoje

redistribuídos pelos Estados, pelos municípios e por tudo o que se vai aí, sem

produzir, e a prefeitura tendo de terceirizar ou contratar pessoas para resolver os

problemas. Esta é a verdade.

Acho que, realmente, nós precisamos aqui aproveitar esse bom momento do

final desta CPI, em um relatório, para invocarmos e deixarmos recomendações

explícitas sobre isso, para poder somar. Talvez a força das sugestões, das

recomendações desta CPI sejam muito positivas, como outras já foram e fizeram.

Ao mesmo tempo, esse problema da Taxa SELIC com a taxa de juros de

longo de prazo, que os municípios vivem reivindicando todo dia, toda hora, e nada

acontece. Quer dizer, eles têm de pagar uma Taxa SELIC sobre o montante de uma

dívida com o INSS ou seja lá com quem for, com a própria União. Como os Estados
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chegaram aqui e pediram clemência. Ora, se os Estados estão pedindo clemência,

quanto mais os municípios. Então, é uma situação muito séria, e alguém ou um

grupo precisa ver isso com olhos mais fortes. Mas acho que a gente poderá obter

ótimos subsídios sobre essas suas apresentações, para que o relatório final do

nosso Relator Pedro Novais possa ser alguma coisa que contribua para melhorar a

situação geral dos nossos órgãos públicos.

No mais, parabéns e muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado,

Deputado Márcio Reinaldo.

Na sequência, ouço o nobre Deputado Alfredo Kaefer.

O SR. DEPUTADO ALFREDO KAEFER - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

palestrantes, a minha primeira pergunta que eu faria seria ao Maurício,

representante do Tribunal de Contas, para saber dele: se tivessem regulamentado a

Lei de Responsabilidade Fiscal para a União, qual seria o montante máximo que

poderíamos atingir na dívida pública? E dizer que realmente é uma tarefa do

Congresso normatizar isso.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - É do Senado.

O SR. DEPUTADO ALFREDO KAEFER - Do Senado? É do Congresso

também. Mas isso não cabe a nós, porque se os municípios têm deveres de

responsabilidade fiscal, se os Estados têm, por que a União pode emitir títulos

públicos deliberadamente? Assistimos agora, no final do ano, a pancadas assim:

100 bilhões para o BNDES poder emitir títulos públicos, não sei quantos milhões

para tais e tais programas, até discutíveis, tudo por conta de emissão de papéis e

aumento de nosso endividamento.

Prof. Maria de Lourdes, achei interessante sua exposição até porque ela bate

muito com os meus conceitos. Queria também fazer um reparo. Porque a senhora

coloca como teorias liberais e não liberais. Porque, se for assim, o Governo do PT

seria liberal, porque aplica uma tese na taxa de juros, que a senhora coloca como

liberal, e que não teria sido diferente com o próprio PSDB, do qual sou membro e

que também poderia ser chamado de liberal se essa tese fosse assim conceituada.

Penso que seria muito mais um conceito e hetero-ortodoxo. Não na linha do liberal

ou do antiliberal. Sou administrador de empresa; não sou economista de formação.
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E me indago cada vez que ouço esse questionamento. Qualquer ameaça, de longe,

de aumento de inflação, e vêm os técnicos, vêm os economistas, vem o Banco

Central — e a própria Fazenda chancela: temos de aumentar a Taxa SELIC. Não é

possível! Tem de ter outro caminho. Outros caminhos têm diferentes combates à

taxa de inflação que não seja aumento de taxa de juros.

A gente sabe — a senhora expôs aí os reflexos e os resultados são nefastos.

Uma taxa de juro alta inibe o crescimento, inibe a criação de empregos, deixa um

país fora de competição. Não somos competitivos além de uma taxa cambial

totalmente equivocada, digo sempre isso. Como é que vamos competir com as

empresas americanas ou asiáticas? Para quem tem taxa de juros de 3% a 4% ao

ano, temos de pagar mesmo que seja a taxa mais baixa existente no mercado. Não

somos competitivos. Aí, pergunto... Já fiz isso para vários outros palestrantes... Diz

que está errado isso, isso e aquilo. Perguntei, outro dia, para um palestrante aqui, e

digo para a senhora: se a senhora fosse Ministra da Fazenda ou Presidente da

República, o que a senhora faria com isso? Se estivesse em sua mão a política

cambial e a taxa de juros, qual seria a saída para a gente ter equilíbrio de inflação,

para não ter dívida enorme e, ao mesmo tempo, conseguir dar caminho ao

desenvolvimento econômico? Na minha tese...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Sem querer atrapalhar,

mas, como teremos votação nominal, vamos ter de acelerar. Rapidinho!

O SR. DEPUTADO ALFREDO KAEFER - ...o câmbio tem de ser competitivo.

Li ontem artigo do Delfim Netto que dá clareza a isso. Não tem que ser nem alto

nem baixo; tem que ser competitivo, até porque temos variáveis bastante envolvidas

para dizer se a taxa é alta ou é baixa. Mas ela tem de ser competitiva. Se não o

temos competitivo, estamos perdendo. Vamos ser exportadores de soja, de café, de

commodities, de minério de ferro. A nossa indústria calçadista, têxtil, a manufaturada

cada dia está ficando mais longe.

CMN: à Elena Garrido. Percebo que a senhora relatou aqui com relação à

dívida de parcelamento, mas gostaria de saber a dívida total dos municípios

brasileiros. Se só São Paulo tem 40 bilhões em dívidas, só o Município de São

Paulo, não é verdadeiro que os municípios ao todo devem apenas 22 bilhões. Agora,

diria que, de toda forma, sobre o PIB ou sobre a arrecadação total do País, ela é
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pequena, mas ela é altíssima sobre o que os municípios recebem. Aí há uma

distorção enorme no nosso modelo federativo. Os municípios brigaram lá atrás por

1% de aumento no fundo de participação, enquanto deveriam, obrigados por uma

remodelação no nosso pacto federativo...

Apresentei, sou autor da PEC nº 406, que está tramitando na Câmara, em

que faço essa remodelação. Não é justo nas cidades onde tudo acontece... O

mundo começa na cidade onde moramos, e nós temos 17% do total da arrecadação

só dos municípios. De toda a massa de recursos arrecadados no País, 17%, no

máximo, houve anos em que foi menor. Temos para os municípios 24% a 25%. O

restante é para a União. A cada ano aumentam-se impostos não compartilhados. É

o caso, por exemplo, das contribuições sociais. O PIS e a COFINS foram criados e

não são divisíveis com os municípios. Chegamos aqui a um novo imposto de renda

nominado de contribuição, de imposto de renda, para não dividir com os municípios.

Então, precisa-se de colocar as contribuições sociais PIS e COFINS. É preciso fazer

uma remodelação, fazer com que os Municípios cheguem, no mínimo, a 1 quarto de

toda a arrecadação. Isso é o que realmente resolveria. Mas vejo que os Prefeitos

não estão imbuídos... Eles preferem manter seus Deputados, para que todos eles

batam, todos os anos, nos Ministérios, venham aqui os Prefeitos com seus

Deputados com o pires na mão, pedindo emenda parlamentar. Tudo isso poderia ser

abreviado se a gente fizesse essa remodelação. Então, são perguntas colocadas e

colocações feitas para contribuir para o nosso debate.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado,

Deputado Kaefer.

Com a palavra o nobre Deputado Paulo Rubem Santiago.

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, por 5 minutos participei da Comissão Especial que analisa a criação do

Sistema Nacional de Cultural. Ausentei-me no meio da fala do representante do TCU

para a instalação da Comissão, mas pude observar que estamos nesta sessão de

hoje ampliando as sessões que esta CPI que classifico como verdadeiras aulas

contra os dogmas que têm sustentado a gestão da dívida pública em nosso País.

Tivemos aqui audiências com o Prof. Lessa, com o economista Paulo Passarinho.

Fomos subsidiados por documentos e publicações que caminham na direção do
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fortalecimento da autonomia do nosso País e da soberania do Congresso Nacional

na discussão do endividamento. Todos nós, aqui, temos o consenso de que o

Estado tem papel essencial na promoção da infraestrutura, na indução do

desenvolvimento e no financiamento da inclusão social. Agora, não há Estado sem

receita. Não adianta encher os cofres públicos de receita e, na hora de aplicar as

receitas de acordo com os objetivos da Constituição, colocar-se uma trava, sendo os

objetivos primários aqueles de atendimento aos interesses de uma parcela dos

agentes econômicos que se privilegiam com o volume, a extensão e a natureza da

dívida pública.

É muito importante na fala da professora a revelação da engrenagem

construída ao longo desses anos e que se omitiu da sociedade. Impedir que a

sociedade tenha acesso a informação é crime tão grave quanto tirar da sociedade

patrimônio que ela paga através de impostos ou pela corrupção ou pela sonegação.

O que nós observamos foi a sua referência à variação na formação bruta do capital

fixo em relação ao PIB, da década de 1980, a chamada década perdida, e como isso

se reproduziu nos últimos anos, que também foi tratado pela Prof. Leda Paulani,

num trabalho recentemente publicado, Brasil Delivery, em que coloca isso de forma

cristalina, como a senhora agora colocou.

Por que esses dados não repercutem na consciência das autoridades

econômicas do nosso Governo, não repercutem nas páginas do noticiário

econômico, nas reflexões dos jornalistas econômicos, que detêm o monopólio da

informação econômica do País? Por uma única razão, porque conflitam-se com

determinados interesses. Essas informações desmontam, na prática, aquilo que nós

chamamos de engrenagens ou de armadilhas, que são engendradas para, em nome

da estabilidade monetária, por trazer estabilidade monetária, se continuar

produzindo a geração de uma imensa transferência de recursos que não passa pela

produção e pelo lucro.

Então, primeiro, se escolhe um regime: o regime de metas de inflação. Aqui

nós ouvimos o Presidente do Banco Central, seguidas vezes, desde a sua posse,

em 2003, bradar que a única forma de se combater a inflação de maneira

consequente era com a adoção do regime de metas de inflação. Três anos depois, o

Prof. João Sicsú publicou, num trabalho fenomenal, Economia, Câmbio, Emprego e
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Juros, que diversos países venceram, ao final do século XX, a hiperinflação sem

adoção do regime de metas de inflação.

Segundo, adota-se, para combater o regime de metas de inflação, o IPCA,

mas omite-se da população que 30%, pelo menos, do IPCA são preços

administrados que não sofrem qualquer influência da taxa de juros. Mas não é

conveniente explicar isso para a população, porque isso vai implicar o quê? O

enfraquecimento da tese. E, se a tese se enfraquece, os ganhos financeiros, que

derivam da aplicação da tese, vão ser reduzidos. Depois, você cria a tese de que

toda inflação é de demanda e adota como política, para combater a inflação de

demanda, a elevação da taxa de juros. Você reprime a demanda a asfixia o Estado,

em vez de fazer o contrário: usar a capacidade fiscal do Estado não para pagar juros

da dívida pública, mas para alavancar a capacidade de oferta. É evidente!

Eu fico me perguntando o que é que rege a lógica de raciocínio dessas

autoridades monetárias, da Fazenda, do Planejamento, do Banco Central, que

fazem um diagnóstico absolutista de que a inflação é de demanda. Em vez de

responderem com o aumento da oferta, atacam a demanda e asfixiam o Estado. E o

Estado que se asfixia, evidentemente, não investe; e, se não investe, não cresce o

PIB; e, se não cresce o PIB, não muda a relação numerador/denominador. Ela só

muda com a retirada da receita fiscal para pagamento do serviço da dívida.

E aí é de se perguntar: onde é que está o Senado da República, onde é que

está a Procuradoria da República, que ainda hoje não se manifestou perante o

Supremo Tribunal Federal, para que se determinasse o estabelecimento da regra,

prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal? Por quê? Porque há 10 — nós vamos

completar este ano — não se determina qual é o limite de endividamento para

emissão de títulos pela União Federal. Por quê? Será que há uma incapacidade

metodológica, uma incapacidade matemática, uma incapacidade jurídica? ou, na

verdade, isso é conivência com os interesses desses grupos que se beneficiam

desse modelo? Como a senhora muito bem colocou.

Uma última questão, Deputado Virgílio Guimarães. Hoje, o jornal O Globo, por

coincidência, quarta-feira, 24 fevereiro, no Caderno de Economia, pág. 23, diz:

“Inflação vai a 0,94% e juro deve subir em março.” Ou seja, esses outros jornais não

questionam o que fez a inflação subir e se é possível desarmar essa engrenagem de
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outra maneira. É uma relação, uma associação automática de déficit: inflação subiu,

vai subir a taxa de juros. Aí vejam: atribui-se aqui ao cidadão de nome Elson Teles

— não conheço, não tenho nada contra ele —, economista-chefe da Concórdia

Corretora, a seguinte afirmação: “São altas pontuais, mas há mais que isso. Há

indícios fortes de que a inflação está pressionada pela demanda.”

Eu me dei ao trabalho, Deputado Márcio Reinaldo, no início desta CPI, de

passar um tomógrafo nos principais argumentos econômicos de figuras vinculadas

às empresas do setor financeiro, gente que integra o plantel de iluminados que são

pesquisados pela Pesquisa Focus, do Banco Central. É impressionante como eles

repetem isso: há indícios de que a inflação vai subir; ou que são casos isolados, mas

que a inflação vai subir. Fazem todo um jogo de palavras.

E o que fez a inflação sair da meta de 4,5% para 4,63%, em 0,13%? Os

aumentos da educação e das tarifas de ônibus. E quem decide reajuste de tarifa de

ônibus? São os consórcios metropolitanos, órgãos estatais da administração do

transporte público nas regiões metropolitanas. Por que tem aumento na educação

privada? Pela permanente baixa qualidade da educação pública derivada da falta de

financiamento. Aí esses e outros iluminados já vaticinam que vai ter que subir. E

sabem qual é a expectativa da Pesquisa Focus, que é outra anomalia? Não se

pergunta expectativa de inflação com varejista, com atacadista, com empresário da

indústria, com comerciante, com produtor rural; pergunta-se expectativa da inflação

a quem ganha com taxa de juro. É perguntar para a raposa quantas galinhas ela

quer no galinheiro de uma noite para outra. É evidente!

Há expectativa de passar de 8,75% para 11,25% este ano; ou seja, não é

para jogar um grão de areia na inflação. É para dar um tiro de espingarda 12. Agora,

quanto impacta no serviço da dívida 2,5% no estoque da SELIC? Quanto? Hoje,

com as operações de mercado aberto mais o estoque da dívida mobiliária,

ultrapassam 800 bilhões. Sabem quanto impacta isso, 2,3%, num estoque de 800

bilhões? Muito mais do que toda a transferência federal para o Fundo da Educação

Básica — FUNDEB. Por isso é que a classe média vai para a escola privada e paga

reajuste de escola privada. E aí os iluminados pegam um fato isolado para já

defender que a inflação tem que ser combatida com aumento da taxa de juro. Isso

aqui não é uma equação lógica. Isso aqui é uma equação que eu chamo de
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safadeza macroeconômica! Isso não é uma equação lógica, isso não tem

fundamento ético na economia; isso é dogma de interesse. E nós estamos batendo,

desde o início, nesta CPI, que o País não tem que se dobrar, muito menos o

Congresso, ao dogma de interesses de determinados grupos. Eles só vão além do

limite porque o Congresso permite, porque as autoridades econômicas se dobram

nessa permissividade. Porque já se provou que é possível combater inflação sem

elevação de taxas de juros, já se provou que se pode administrar uma dívida pública

sem permitir que o estoque de títulos da dívida mobiliária tomem uma proporção

gigantesca. Isso está provado; está publicado de onde vem a arrecadação de

impostos, como ela é tratada, e publicado sob a coordenação do economista Chico

de Oliveira e do Prof. João Sicsú.

Agora, por que a gente aceita isso? por que a maioria do Congresso aceita

isso? Ou por conivência ou por interesse. Interesse em financiamento de campanha,

de bancos que financiam campanhas, grupos econômicos, corretoras de títulos de

valores, e por aí vai.

Então, eu espero que as questões que foram tratadas aqui façam com que

esta CPI não abra mão da sua independência, da sua autonomia. Fazer auditoria

não é só fazer contas. É desmontar engrenagens que incidem na expansão da

dívida pública, em valores monetários ou no percentual dessa dívida em relação ao

PIB. E mais, em desmontar engrenagens que fraudam o acesso a informação na

busca de uma melhor gestão dos indicadores macroeconômicos.

Ora, todo mundo sabe — o Deputado Alfredo bradou aqui — que câmbio e

juros são preços fundamentais em qualquer economia. Agora, se o Brasil aplaude

qualquer espertalhão que chega aqui e aplica bilhões e bilhões a curto prazo, atraído

pelas taxas de juros, colocado que o Brasil é a bola da vez, será que é isso que nós

queremos? Nós nos transformarmos no último cassino de Punta del Este para todo

mundo vir aqui e aplicar para reproduzir o capital financeiro só com taxa de juro, sem

produzir?

Creio que o caminho que a Constituição determina é outro.

Eu fiquei muito preocupado, em uma das audiências, quando nós

esmiuçamos a Constituição e vimos, inclusive, que a figura Tesouro Nacional e as

relações do Tesouro com o Banco Central não estão em nenhum artigo da
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Constituição. Algo que tem tamanho poder de mobilização econômico não tem

qualquer tipo de norma, qualquer tipo de cercado dentro da Constituição da

República. O Banco Central mal aparece num artigo, no capítulo da ordem

econômica; mal aparece, com todo esse poder de ter ingerência em algo que é vital

para a vida da maioria do povo brasileiro.

Então, reitero aqui que esta é a questão central de todos os constrangimentos

à nossa capacidade de desenvolvimento, de redução da pobreza, de combate às

desigualdades regionais. Todas as questões que hoje constrangem o

desenvolvimento e uma redução mais equilibrada e mais acelerada das

desigualdades têm como ponto fundante a gestão da dívida pública e a incidência

das decisões macroeconômicas na formação da dívida pública.

Um país que, em 7 anos —  eu concluo, Deputado Márcio Reinaldo —, tirou

da receita pública 1 trilhão, 267 bilhões só de serviços e aplicou em todos os gastos

federais com a saúde 317 bilhões, e, com investimento produtivo, 98, não tem uma

economia estável. É um país que foi assaltado pela lógica da acumulação financeira,

em detrimento do papel do crédito do sistema financeiro, do papel da indução do

desenvolvimento.

E nós, além das condições de alguns de serem Parlamentares de partidos da

base aliada do Governo, temos esta responsabilidade, para que esta CPI não seja

considerada uma CPI chapa branca, que me parece não é aquilo que a sociedade

espera de nós.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Márcio Reinaldo Moreira) - Muito bem,

Deputado Paulo Rubem. Outros Deputados inscritos, Eduardo Valverde, Jô Moraes

não estão presentes.

Passo a palavra ao nosso Presidente, Deputado Virgílio Guimarães, que

também deseja fazer uso da palavra.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Muito obrigado, Deputado

Márcio Reinaldo.

Senhores convidados, Sr. Relator, primeiro, a exposição feita pela Profa.

Maria de Lourdes, brilhante exposição, que mostrou com modelos econométricos

sofisticados aquilo que intuitivamente já sabemos: que juros baixos são melhores
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que juros altos. Felizmente o Governo, Deputado Paulo Rubem, vem conseguindo

baixar a taxa de juros no Brasil de uma forma sustentável, segura. Mas eu queria

chamar a atenção: que o principal dessa discussão não é a discussão monetarista.

Nós, ao longo do tempo, aprendemos que o monetarismo é interessante mas não é

o caminho para se obter os objetivos nacionais. A questão da taxa de juros — se é

alta, se é baixa, se o déficit público é alto, se é baixo, essas são questões

monetárias menores. Interessa saber o seguinte: a economia cresce? A distribuição

de renda aumenta? A justiça social cresce? A pobreza diminui?

Durante décadas, houve esse debate entre o monetarismo versus o

desenvolvimentismo, o estruturalismo, etc. Então, parece-me que essa é uma

discussão fundamental neste momento.

Acho que, por esse caminho, os objetivos estão sendo alcançados. Aquilo

que a Profa. Maria de Lourdes mostrou, que o Brasil crescia abaixo da média

mundial, felizmente, ficou para trás; o Brasil cresce acima da média mundial,

substancialmente acima da média mundial. O Brasil é um dos países que mais

crescem no mundo, e cresce com justiça social, cresce com distribuição de renda.

Mais do que isso: as commodities são cada vez produtos mais sofisticados. Nós não

vivemos mais nas décadas de 40 e 50 do século passado, quando o produto

primário era desvalorizado. Hoje, não. Está aí o (ininteligível), que produz frango.

Isso é commodity, é carne. Até o minério de Minas Gerais. Sabe que hoje, Deputado

Márcio Moreira, nós temos mais minério em Minas Gerais que há 100 anos? O

minério aumentou. Mas como, o minério aumenta? Aumenta. Com tecnologia,

investimento, o que não era minério, passa a ser, porque é cada vez mais

sofisticada a maneira de extrair.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Márcio Reinaldo Moreira) - Não, e

descobriram-se jazidas muito grandes, como nunca se viu.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Não, mesmo o que já tinha

explorado. O que não era minério, passa a ser. Aquela ideia de que commodity é

pegar um pedaço de minério de ferro no chão, isso ficou para trás. As commodities

são produtos sofisticados para serem competitivos no mundo. E o Brasil cresceu

nisso, e cresceu em tudo. A Profa. Maria de Lourdes apresentou um gráfico que

mostra a composição da produção do Brasil. Não fecham sempre em 100% os
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produtos primários, que evidentemente depois da desoneração tributária cresceram,

mas tudo cresceu. Aquela curva é correta, mas visualmente engana, porque, na

queda dos produtos industrializados da composição percentual, que correspondeu à

desoneração tributária e ao avanço extraordinário que o Brasil teve na produção de

commodities, commodities sofisticadas. Aqueles que pensam, por exemplo, que a

carne, que o café, esses produtos são hoje de elaboração sofisticada; aliás, se

tornam cada vez mais sofisticados do que um monte de quinquilharia industrializada

que o mundo produz, coisas que vão perdendo valor no mundo.

Então, o Brasil felizmente é ponta no desenvolvimento de commodities, que

são produtos sofisticados. Quem conhece agricultura sabe disso. É um equívoco

pensar que a agricultura hoje é como era há alguns anos, quando se pegava uma

tora de madeira, metia-se um machado ali, jogava no chão, jogava dentro d’água, o

rio levava, e se jogava num navio. Não. Hoje, a produção, toda ela, é extremamente

sofisticada, existe tecnologia, investimentos, cadeia produtiva. E isso o Brasil

domina, de longe, o que, aliás, foi uma das razões de nós termos saído da crise

profunda que o Brasil viveu, da herança maldita que recebemos em 2003.

Evidentemente que dentro da análise, eu diria, na discussão interna do

monetarismo, se é clássica ou não clássica... Mas o problema é que não podemos

ficar na discussão monetarista, se a taxa de juros é boa ou má, se as reservas

bancárias são boas ou más, se as reservas de moeda são boas ou más. Essa é uma

discussão no âmbito do monetarismo. Nós temos que sair disso e pensar no padrão

de acumulação, pensar em outras questões responsáveis pelo novo momento que o

Brasil vive.

A política monetária tem lá a sua razão, mas ela é derivada. Ninguém deve se

deixar enganar que existe um boa política monetária para resolver os problemas. Ela

não resolveu problema nenhum, de país nenhum do mundo. Não existe política de

juros baixos, de superávit primário baixo ou alto. O caminho não é esse — não é

esse. Podem ser aplicadas diversas políticas, tem que haver alguma política

monetária. No caso do Brasil, nós precisamos que fosse aplicada a política que se

aplicou porque o Brasil estava extremamente vulnerável, era uma economia

emperrada, etc., etc. Mas nós tivemos fundamentos econômicos mais sólidos para

fazer as mudanças estruturais no padrão de acumulação em curso, e que responde
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pelo sucesso que é o Brasil, em primeiro lugar, para os brasileiros — em primeiro

lugar, para os brasileiros. O Brasil cresce com solidez, ultrapassou o mundo, cresce

mais estatisticamente, Professora; o Brasil cresce mais do que a média mundial.

Vamos pegar os dados todos deste momento de crescimento da economia do

mundo, e felizmente o Brasil cresce. A grande questão é que onde o Brasil precisa

crescer mais, que são nas regiões mais pobres e nos segmentos mais pobres da

população, o nosso crescimento é superior ao da China. O nosso crescimento

compara-se ao chinês nos bolsões de pobreza, nos segmentos de populações mais

pobres. Esse, sim, é um objetivo nacional.

Se a taxa de juros é melhor — eu acho até que seja — deve-se olhar o

conjunto das medidas que cercam a política monetária, principalmente a política

econômica, o desenvolvimento industrial de crescimento da produção da agricultura,

da agricultura familiar. Esses são fatores muito mais importantes de se sofisticar o

mercado interno, de se elevar o padrão de consumo de amplas massas antes

excluídas. Isso se reflete até nos índices de desemprego. Nós sabemos que o índice

de desemprego normalmente tomado pelos monetaristas, que é o índice de

desemprego aberto, que é o dado que a senhora usou, é um dado falso.

Eu, que fui do DIEESE, sei que o desemprego global, que inclui o

subemprego, o desemprego disfarçado, o desemprego desalentado, são dados

muitos mais importantes. E esse caiu vertiginosamente. O dado que as pessoas que

se preocupam com a qualidade de vida utilizam, o desemprego estrutural, que é o

que a senhora usou, ele falsifica. Por quê? Porque quando a economia cresce, o

desalentado procura emprego. O que é o desemprego aberto? É a estatística

daqueles que procuraram emprego na última semana. Esse é o dado de

desemprego aberto. É um dado que deve ser levado em conta, não como padrão

absoluto.

Aliás, passei a minha vida inteira rejeitando os dados de desemprego aberto

como sendo importantes. Eles devem ser levados em conta, porém, prefiro os dados

apurados, tal como o DIEESE o faz, aqueles que olham a situação de vida dos

trabalhadores, das populações mais sofridas, porque incluem o desemprego

disfarçado, o subemprego e o desalentado. Esses, sim, despencaram porque o nível

de emprego e a formalização do emprego subiram vertiginosamente no País. E esse
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para mim é um objetivo de Nação, esse é um objetivo de País. Não são os objetivos

monetaristas de analisar se o juro é alto ou baixo. Isso é importante, desde que sirva

para alavancar os objetivos nacionais e populares. Aí, sim, é aquilo que me

interessa discutir.

Portanto, aqui fica apenas o registro dessa questão um tanto teórica. E eu já

pergunto objetivamente — a senhora já focou toda a questão da taxa de juros —

quais são as recomendações que a senhora daria para o Relator, para a CPI, para

que baixássemos a taxa de juros e o spread bancário aqui no Brasil.

É uma pergunta objetiva, porque o resto, o que eu fiz até agora foram

considerações. A pergunta é: qual o receituário que a senhora apresenta para

reduzir a taxa global de juros, a taxa básica? O que a senhora faria com a poupança

diante disso, acrescentando essa pergunta, e também o spread bancário.

No que se refere ao Tribunal de Contas, eu perguntaria se não seria

interessante, primeiro, se nessas diversas auditorias feitas, as ilegalidades que

porventura o Tribunal tenha encontrado, em contratos pretéritos, que possam ser

anulados, para diminuir o endividamento... Enfim, a auditoria tem um fim didático,

mas tem também um fim de apurar se há alguma questão que possa ser expurgada

da dívida, mesmo contratos de transformação de dívida, contratos sem base legal.

Enfim, a formação histórica dessa massa de dívidas do País.

Esta CPI talvez pudesse, posteriormente, ao final do seu trabalho, passar ao

Tribunal de Contas, para aprofundar, no sentido muito justo — como colocado pelo

Deputado Valente —, uma auditoria que poderia ser feita.

Então, essa é a minha pergunta bastante prática para o Tribunal de Contas da

União. Já deixo aqui uma pergunta, que é uma sugestão no que se refere à questão

da dívida dos Municípios com a Previdência, até em socorro da nossa querida Dra.

Elena Garrido. Ela respondeu sobre isso porque foi a pergunta feita. Eu tive o

cuidado até de pedir um cópia. Verifiquei, a pergunta foi sobre o endividamento dos

Municípios com a Previdência. Então, em socorro de algumas críticas que eu fiz à

senhora, mas a senhora recebeu um ofício pedindo para fazer isso, a senhora fez e

fez muito bem.

Eu queria fazer essa pergunta para cumprimentá-la. Todos somos parceiros

na ideia de encontrar um caminho para encontro de contas, para rever aquilo que foi
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justo. Acho que a apresentação da senhora foi muito equilibrada. Aqui nós temos

afinidade enorme com a luta municipalista. Eu acho que isso é importante. Eu não

sei a meta aí, de 25% — alguém colocou isso, o Deputado Márcio Reinaldo, parece-

me — sobre a carga tributária líquida. Eu acho que já é isso, ou seja, a carga

tributária deduzidas as transferências. Porque muita gente considera a carga

tributária bruta. Claro que para quem desembolsa, muitas vezes a carga tributária

bruta é importante. Mas uma parte da carga tributária está envolvida. O Bolsa

Família é um exemplo. Tudo que é transferido para o Bolsa Família é deduzido da

carga tributária — cobra de um e entrega para o outro. A carga tributária, se se

aumentar a tributação e se se aumentar no mesmo volume o repasse do Bolsa

Família, a carga tributária aumentou, e a carga tributária líquida, não.

Portanto, no que se refere à carga tributária líquida, eu creio que o perfil da

distribuição da carga tributária é muito mais justo. Ocorre que também nós não

podemos considerar esse parâmetro, porque, se os Municípios mantêm o mesmo

que tinham na Constituição, pós-Constituinte, cerca de 5%, cresceu um pouquinho,

então, a saudosa distribuição pós-Constituinte que os Municípios tinham, é porque

tinham 4,8%, 4,9% do PIB. Hoje, têm 5,2%. Então, o Município não perdeu. Mas o

encargo que o Município recebeu foi muito grande. Então, na verdade, o Município

está mais apertado hoje. O Município presta melhores serviços. Então, eu acho que

isso tem de ser analisado também, para haver uma atitude municipalista

responsável, na linha do que a senhora aqui defendeu e que deve merecer desta

CPI todo o acolhimento, na busca de soluções para distorções passadas e para

mesmo algumas redefinições futuras que venham beneficiar os Municípios.

Afinal, e assim encerro, se o País saiu da crise — foi uma marolinha, no

máximo —, foi porque nós estávamos com os fundamentos econômicos sólidos. Isso

foi fundamental, porque tivemos um mercado de distribuição de renda que nos

ajudou a sair, mas também porque os Municípios corajosamente continuaram

investindo. O Governo Federal pagou uma parte — não foi suficiente, mas uma parte

foi —, e os gastos dos Municípios com os seus programas sociais foram

fundamentais para que o Brasil atravessasse a crise mais rápido do que os outros e

alavancasse também o nosso crescimento.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Márcio Reinaldo Moreira) - Convido o

Deputado Virgílio para assumir a Presidência. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Eu queria aqui citar os

nossos parceiros. No início, eram visitantes, depois, tornaram-se convidados, hoje,

prefiro dizer parceiros. Têm presença sempre aqui e vão ter assento, numa

avaliação, uma das primeiras. Foi uma ideia boa do Relator, acolhida, uma hora,

ouvir esse pessoal todo que aqui frequenta. Mas, para isso, talvez, uma discussão já

da peça, não como audiência pública, porque nós não podemos mais fazer convite

para audiência pública, mas a discussão da proposta de relatório pode ser vista, até

porque a auditoria cidadã da dívida faz parte também da equipe.

Entidades presentes: Auditoria Cidadã da Dívida; ANFIP, Associação

Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil; ANDES, Sindicato

Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior; COBAP, Confederação

Brasileira de Aposentados e Pensionistas; UNASUS; MCCE, Movimento de

Combate à Corrupção Eleitoral; UNE/MG, União Nacional dos Estudantes; CONFEA,

Conselho Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Parabéns ao CONFEA,

inaugurando o prédio hoje — quem é do CONFEA já deve ter saído para a festa;

não pude ir, era às 16h. Parabéns ao CONFEA. Também, IFC, Instituto de

Fiscalização e Contabilidade.

Então, vou passar agora a palavra aos nossos convidados. Seguimos a

mesma ordem, ou alguma sugestão? (Pausa.)

Então, com a palavra a Dra. Maria de Lourdes.

A SRA. MARIA DE LOURDES  MOLLO  - Eu vou começar, Deputado, dizendo

que não é verdade que o nosso crescimento é maior do que o do mundo. Esse dado

que eu dei é de média. E, nos últimos anos — se quisermos olhar os últimos anos —

, quando o Brasil cresceu 2%, o mundo cresceu 3%; quando o Brasil cresceu 4%, o

mundo cresceu 5%, e assim sucessivamente. Não por acaso, a média que eu citei

ali é uma média menor, mesmo quando pegamos os últimos anos. É possível que

em um ou outro ano isso não tenha acontecido, mas, na média dos últimos 5 anos, é

certo.

Por outro lado, abandonar o monetarismo significa abandonar a política do

Banco Central. Eu gostaria muito que isso acontecesse. E por quê? Porque a tese



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Dívida Pública
Número: 0052/10 Data: 24/02/2010

50

monetarista está aí por trás, e é essa tese que vem fazendo o que o Deputado Ivan

Valente chamou de círculo vicioso. É um círculo vicioso de fato. Na medida em que

a taxa de juros sobe, ela aumenta a dificuldade de rolar a dívida. E, para rolar a

dívida, ela tem de subir de novo, porque o serviço da dívida sobe. Mais do que isso:

na medida em que a taxa de juros sobe, a arrecadação cai, porque o PIB cai. E aí a

necessidade de se endividar do Governo se amplia. Portanto, eu tenho um outro

círculo vicioso. As vulnerabilidades, nós já vimos. E o argumento é sempre de

aumento da taxa de juros.

Para controlar a inflação, eu passo, então, a responder. Qual é a alternativa?

A alternativa é controlar preços ou aumentar, estimular ofertas localizadas que

estejam provocando pontos de estrangulamento e não atendendo à demanda. Mas

para isso é preciso que o Governo tenha dinheiro, que tenha arrecadação, para que

ele possa bancar esses dados em termos de infraestrutura, em termos de

regulamentação, que garanta que os objetivos do País podem ser de fato obtidos.

Mais uma coisa, ligando com a pergunta que me foi feita por um Deputado  —

não sei o seu nome, infelizmente ele já saiu. S.Exa. me disse que não gosta que se

chame de neoliberal, que seria melhor ortodoxo. Eu também acho. Só que ortodoxo

nada mais é do que aquela posição dominante, e a posição dominante é a

neoliberal. Se existe uma parte da política do Governo Lula e do Governo Fernando

Henrique que são neoliberais, é a política monetária. Não por acaso, elas

continuaram sendo as mesmas.

Essa política, na minha opinião, é uma política equivocada, e ela não

precisaria... não é a única política nem para controle da inflação nem para controle

dos problemas que mencionei aqui. Para controle de inflação, a política pode ou não

ajustar tão rapidamente os preços administrados, ou controlar os preços privados

que elevarem os custos, desde que isso signifique uma margem de lucro exagerada,

por exemplo. Por que não se faz? Porque a dominação do pensamento neoliberal —

e neoliberal quer dizer respeitar a liberdade de mercado, dar ao mercado o poder de

disciplinar o Estado, ao contrário do que eu acho que deveria ser feito — impede

que o Estado faça isso. Por que impede que o Estado faça isso? Porque a ideia é

que o Estado é o errado.
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Devo dizer a esta Casa que, se os senhores lessem os textos clássicos que

fundamentam as metas inflacionárias, os senhores iriam se ver dentro dos textos,

porque os textos dizem assim: “O governo tem necessariamente” — e leia-se

governo, o Estado, incluindo estas Casas — “viés eleitoreiro, que aumenta a

quantidade de moeda para provocar inflação”. O culpado da inflação é sempre o

governo, o governo entendido como Estado maior, incluindo esta Casa. E com isso

não concordo. Então, qual seria a minha sugestão?

A minha sugestão é devolver ao Estado democrático, controlado pelo Poder

Legislativo e pela relação entre os 3 Poderes, o direito constituído pela eleição e

atribuído pelos cidadãos de buscar os seus objetivos específicos através de uma

política econômica ativa. É isso que não se tem. Por que a política monetária está

em tudo e permeia tudo e não posso abandoná-la como o Deputado sugeriu?

Porque essa é a política privilegiada pelo neoliberalismo, não por acaso isso é

teórico. Do ponto de vista teórico, essa política monetarista neoliberal domina, sim,

por isso ela está na mídia, e é ela que acredita que o mercado é mais eficiente do

que o Estado, por definição.

Uma outra colocação. Não tenho nenhuma dúvida de que foi muito melhor

que tivessem crescido no Brasil... Se o crescimento foi baixo, foi ruim? Foi. Poderia

ser melhor? Poderia. Foi melhor que regiões menos desenvolvidas tivessem

crescido mais rápido? Com certeza, e eu própria elogiei a política de redução de

desigualdade brasileira, mas ela só se fez porque houve arrecadação, que os

neoliberais reclamaram pelos jornais, e não foi melhor porque a taxa de juros não

deixou.

Se a taxa de juros tivesse deixado o País crescer mais, a arrecadação, sem

que houvesse peso maior para a população, teria crescido, as políticas sociais

poderiam ter sido de fato mais efetivas, e essa desigualdade, essa pobreza que se

reduziram, mas ainda são campeãs mundiais infelizmente, poderiam ter-se reduzido

bastante mais. Portanto, não posso abandonar a taxa de juros porque não me

satisfaço. Não posso me satisfazer com esse grau de redução de pobreza e de

desigualdade, até porque não sou eu nem somos nós que estamos na faixa de

pobreza, que passou ou não passou para cima.
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Temos a obrigação — e essa Casa foi eleita para isso — de cuidar dos

cidadãos como um todo. E a taxa de juros está deixando de fora, de forma excluída,

uma série de pessoas, sem dúvida nenhuma.

Obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado.

Com a palavra o Prof. Maurício de Albuquerque Wanderley.

O SR. MAURÍCIO DE ALBUQUERQUE WANDERLEY  - Obrigado,

Presidente.

Respondo rapidamente às questões, inicialmente, às questões do Deputado

Pedro Novaes, nobre Relator, que me questiona sobre o valor da receita corrente

líquida agora em dezembro de 2009. Obtive o valor que recebemos no relatório de

gestão fiscal. O último número que temos da receita corrente líquida é de 437

bilhões 199 milhões de reais. Esse é o último número, o número relativo a dezembro

de 2009 na União.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Pois não, Relator.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Ao microfone, nobre

Deputado.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Para esclarecer dois pontos.

Foram propostos ao Senado como limite para a dívida consolidada líquida

350%. Então, 350% de 440 bilhões dariam uma dívida líquida de 1 trilhão e 600.

Acho que nós ainda não chegamos a esse limite.

Bom, quanto à dívida mobiliária federal, o que foi proposto? Foi o limite de

650% da receita corrente líquida, que daria mais ou menos de 3 a 4 trilhões. Se nós

estamos com uma dívida de... Acho que a dívida mobiliária não chega a 1 trilhão.

Então, foram propostos 4 trilhões. Eu queria só mostrar esses números. Eu queria

só lembrar esses números para vermos que realmente estamos ainda muito soltos

nesta questão de equacionamento da dívida pública. Nós ainda não sabemos o que

queremos. Mesmo porque o Senado ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Retorno a palavra ao

nosso convidado.

O SR. MAURÍCIO DE ALBUQUERQUE WANDERLEY - Perfeitamente,

Deputado Pedro Novais. Os números são esses que o senhor coloca. Só lembro

também que essa proposta foi feita pelo Poder Executivo, lá no ano de 2000. Não é

uma proposta do Tribunal de Contas da União. Esses números não são proposta

nossa. O que estamos levantando aqui não é que o número deve ser esse ou aquele

— 650. Como o Deputado nobre Relator acabou de colocar, há necessidade de dar

alguma amarra a essa questão da dívida consolidada, dívida mobiliária, em termos

de resolução do Senado e do Congresso Nacional, no que se refere à dívida

mobiliária — porque, aí sim, é proposta do Congresso —, de darem realmente um

parâmetro, até para que possamos acompanhar essa questão da evolução dívida.

Gostaria de comentar aqui a questão suscitada pelo Deputado Ivan Valente

em relação ao papel do Tribunal nas auditorias de estoque de dívida. E comento que

ontem encaminhamos aqui para a CPI mais algumas informações que haviam nos

sido solicitadas em relação a auditorias feitas no estoque da dívida lá no passado.

Queria também registrar aqui alguma dificuldade que tivemos em levantar

essas informações, até porque grande parte dessas operações, uma parte delas já

ocorreu há muitos anos. Tivemos dificuldade em obter em nossos arquivos algumas

informações, porque parte dos trabalhos que foram feitos, os papéis de trabalho não

ficaram em publicações do Tribunal, ficaram em anexos de processos. Dado que

muitos desses casos aconteceram há 15 anos, 20 anos, não conseguimos localizar.

O que conseguimos localizar em relação a esse tipo de trabalho, encaminhamos

ontem ainda mais algumas informações, mas creio que ficamos um pouco

prejudicado. Por conta do tempo, não conseguimos obter essas informações hoje.

Foi difícil recuperar isso. Grande parte da equipe — e a maior parte até está aqui —

não estava no Tribunal na época dessas operações. Então, não temos nem essa

memória das pessoas, pois houve reciclagem do corpo técnico do Tribunal. Então,

tivemos alguma dificuldade para obter essas informações.

De qualquer forma, eu acho que há um espaço, sim, para continuar fazendo

esse trabalho de avaliar o estoque da dívida. Já fazemos isso, em alguma medida,

nas novas dívidas, nas novas gerações. Avaliamos a própria gestão da STN em
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relação a essa questão da dívida mobiliária. Eu acho que esse é um trabalho que

não pode parar, e o Tribunal tem todo o interesse em estar aqui.

Levanta-se também a questão da cooperação, da importância dessa

cooperação. Aqui trago a visão não só do corpo técnico, que lida com isso

diariamente, mas da própria Presidência do Tribunal. Tão logo fomos convidados,

foram requisitados técnicos do Tribunal, estamos aqui com colegas participando.

Eu queria, mais uma vez, reafirmar a importância do trabalho desta CPI, para

que o Congresso Nacional volte a discutir esse tema. E, para nós, como técnicos,

isso é muito importante. Daí até a nossa sugestão de criar esses momentos

periódicos de discussão de dívida, o que, a nosso ver, pode ser quando da avaliação

das contas do Presidente da República. Seria um momento interessante para se

discutir essa questão.

Em relação ao Deputado Márcio Reinaldo, que nos questiona sobre as

reservas internacionais, eu gostaria de comentar que o Tribunal tem, sim, alguns

trabalhos, algumas auditorias — eu posso até encaminhar ao senhor — sobre a

gestão dessas reservas, o custo disso, como é que o Banco Central está lidando

com isso no exterior. Há trabalhos importantes sobre isso.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Eu gostaria muito de

receber esse material.

O SR. MAURÍCIO DE ALBUQUERQUE WANDERLEY - Eu acho que vai ser

interessante o senhor verificar como o Tribunal está acompanhando esse trabalho

do Banco Central. Não é um trabalho feito na Secretaria em que atualmente estou. É

um trabalho da 2ª Secretaria de Controle Externo. É um trabalho importante, e o

Tribunal tem consciência da importância desse tema e da importância de auditar

essa questão.

Com relação aos avais da União, que é outra pergunta que o senhor faz,

também temos acompanhado essa questão. Inclusive, eu mencionei aqui a

Instrução Normativa nº 59, do TCU, que foi editada no ano passado, que acompanha

justamente essa questão das garantias que a União dá a empréstimos a Estados e

Municípios. Lá há um  item específico que obriga o Tesouro a informar, nos

relatórios quadrimestrais de acompanhamento da gestão fiscal, a situação desses

avais, como se houve alguma honra. Por acaso, estou aqui com o último relatório,
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em que a STN informa que no último quadrimestre não houve honra de avais que

foram concedidos a Estados e Municípios. Então, isso, estamos acompanhando

periodicamente, quadrimestralmente, nesses relatórios.

Agora, uma coisa importante é que os últimos contratos que estão

assinados... Quer dizer, a União tem se resguardado de eventualmente ter que

honrar esses avais a partir de cláusulas que permitem uma eventual retenção de

valores de FPM e FPE. Então, isso realmente não tem acontecido, mas mesmo

essas intenções, eu posso dizer ao senhor, nos últimos quadrimestres não

aconteceram mais.

O Deputado Alfredo Kaefer nos questiona sobre a questão, nos pergunta... Eu

acho que aqui, de certa forma, o Deputado Pedro Novais acabou de nos responder

um pouco sobre isso. O que aconteceria se o Senado tivesse fixado os limites que

foram propostos originalmente em relação à dívida consolidada líquida e à divida

mobiliária federal? Ele nos pediu os números, e os números são exatamente esses

que o Deputado Pedro Novais acabou de relatar. Se os números que tivessem sido

aprovados... Hoje, ainda se teria espaço para crescimento tanto da dívida

consolidada líquida quanto da divida mobiliária federal, como o Deputado Pedro

Novais acabou de apresentar. De fato, hoje haveria espaço para crescimento.

Outra questão. O Deputado Virgílio Guimarães nos pergunta sobre resultados

efetivos; quais foram as atuações do Tribunal que redundaram em modificações no

valor da dívida, anulação de contrato. Encaminhamos à CPI uma relação extensa

que traz os trabalhos e quais foram as determinações do Tribunal, as consequências

desse trabalho. Eu poderia citar aqui muito rapidamente, Deputado, só para

entender. Vou citar aqui um dos acórdãos que acabamos de trazer. Esses acórdãos

todos estão na Internet, são de fácil obtenção por quem se interessar. O Acórdão nº

415, de 2007, por exemplo, fez um levantamento de auditoria na composição da

dívida pública federal, analisou o fluxo de incorporação e desincorporação de ativos

e passivos. E aí o que encontramos lá? Registro incorreto de dívida no SIAFI. Os

valores que estavam contabilizados não batiam com os valores que efetivamente

eram os valores da dívida. Divergência entre os valores registrados no quadro

demonstrativo da dívida consolidada líquida e valores do próprio sistema de

administração financeira. Identificamos operação financeira externa sem autorização
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prévia do Senado Federal. Identificamos regras de provisão diferentes para créditos

de liquidação duvidosa nos fundos constitucionais e nos bancos.

Isso tudo redundou numa série de determinações que monitoramos, que é um

acompanhamento de como o órgão, no caso aqui, a STN e o Banco Central fizeram,

e redundou em correção em relação ao valor da dívida que tinha sido inicialmente

indicado nos relatórios.

Isso aqui é só para dar um pequeno exemplo. No material que encaminhamos

para a CPI, uma das colunas — mandamos uma tabela — fala justamente dessas

questões que tratam da efetividade, da consequência dessas auditorias e desses

trabalhos de fiscalização efetuados.

Em relação ao aprofundamento dos trabalhos, é claro, temos todo interesse

em eventualmente continuar esse trabalho, continuar fazendo esse trabalho de

auditoria, sempre no sentido de procurar uma melhoria da situação da dívida, de ter

clareza, de ter transparência e mesmo de, eventualmente, identificar algum

problema nos números que estão aí.

Como eu tive oportunidade de colocar, de fato, esse é um desafio grande: ter

acesso a essas informações, trabalhar essas informações. O Tribunal, dentro do que

for possível fazer, vai continuar esse trabalho de auditoria de dívida pública,

procurando sempre contribuir para, com os números que estão sendo apresentados,

realmente o Governo pague aquilo que seja efetivamente devido.

Em relação à dívida dos Municípios, o senhor coloca a questão de como o

Tribunal poderia contribuir. Como a própria representante da Confederação dos

Municípios coloca, existe uma série de questões jurídicas ainda que precisam ser

discutidas com o próprio Poder Executivo. Entendo que essa avaliação do Tribunal

ainda vai depender de uma discussão, na minha visão, dos Municípios com o próprio

Poder Executivo, no próprio Poder Judiciário, como ela solicita que haja uma

definição mais clara. Aí, sim, vamos com certeza, poder verificar como a União está

tratando, como os órgãos federais estão tratando essa questão da dívida, em

particular a questão do INSS, que foi a mais destacada aqui.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA  - Empurrando com a

barriga, como ela falou. Vão empurrar com a barriga sempre. Por isso é importante

que aqui nesta CPI tomar uma posição a respeito.
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O SR. MAURÍCIO DE ALBUQUERQUE WANDERLEY - Que esse assunto

tenha um deslinde, que possamos realmente avaliar.

Então, era isso que eu teria a colocar. Acredito que eu tenha passado por

todas as questões. Continuamos até o final com a nossa equipe à disposição da CPI

com o que for necessário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Obrigado, Dr. Maurício.

Concedo a palavra à Dra. Elena.

A SRA. ELENA GARRIDO - Vou tentar ser rápida também, atendendo às

questões iniciais que foram apresentadas pelo nobre Relator. “Algum Município

questionou na Justiça o valor do débito previdenciário?” Muitos. São muitas as

ações que tramitaram e ainda tramitam discutindo partes desses débitos. No total, é

extremamente difícil, porque eles surgem em etapas diferentes. Muitas ações estão

tramitando. Aqueles Municípios que não precisaram refinanciar os seus débitos

continuam com as ações em andamento. Aqueles que foram obrigados a utilizar-se

do refinanciamento também foram obrigados, para poder refinanciar, a desistir das

ações que estavam na Justiça. E por que os Prefeitos desistem e por que os

Prefeitos refinanciam? Porque eles só podem receber recursos se tiverem CPD

liberado. Então, foram muitas.

Exemplos de alguns Municípios com algum sucesso: Gaurama, Manoel

Viana, São Fidélis, Lupionópolis e Sumaré. São Municípios que, nas ações

empreendidas contra o endividamento previdenciário, já obtiveram sucesso, têm

essas dívidas suspensas para poder discutir, revisar, fazer uma revisão nessa

dívida.

Providências da CNM, vamos dizer, e das outras instituições, mas mais

especificamente da CNM. Nós, ao longo desse último ano de 2009, realizamos

várias mobilizações, 3 delas importantíssimas, aqui no Petrônio Portella, em maço,

abril e maio de 2008, exatamente para discutir essa dívida previdenciária. Tentamos

envolver as 2 Casas do Congresso, conseguimos em algumas ocasiões.

Apresentamos sugestões nossas em medidas provisórias que estavam tramitando.

Conseguimos fazer com que algumas dessas sugestões apresentadas pelos

Parlamentares acabassem sendo aprovadas, e foi o que acabou melhorando essa
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possibilidade de parcelamento. Foram exatamente as inúmeras sugestões que a

CNM apresentou.

Nós temos assento no CAF, que é o Comitê de Assuntos Federativos, que

funciona junto à Secretaria de Assuntos Institucionais. A CNM está presente sempre.

Esses assuntos têm sido permanentemente discutidos com a Secretaria de

Assuntos Institucionais da Presidência da República, exatamente para tentar

encontrar caminhos para negociar esse endividamento e essa compensação

financeira, que é exatamente o que todos os Municípios querem, porque temos

certeza absoluta que a esmagadora maioria dos débitos vão desaparecer.

Em cima desse trabalho se conseguiu que o Presidente da República na

última marcha, que aconteceu em julho de 2009, assinasse lá na frente dos Prefeitos

esse decreto, determinando que começassem a ser pagos os valores relativos à

compensação previdenciária, que, infelizmente, ainda não aconteceu. Mas ao

menos a determinação presidencial ocorreu. Então, há uma permanente

negociação, no sentido de verificar se se consegue parar de empurrar com a barriga

e realmente chegarmos a uma solução.

A dívida com a União deve ser pequena. Com exceção do Município de São

Paulo, claro, e algumas outras regiões metropolitanas que buscam recursos no

exterior, os Municípios, em geral, os pequenos e médios Municípios praticamente

não têm endividamento com a União. Do total dessa dívida, 60% são do Município

de São Paulo. Mas, se a CPI precisar de uma pesquisa ou de um levantamento de

toda essa dívida —  volto a repetir, não trouxemos porque não nos foi solicitado; foi

pedido apenas sobre Previdência — poderemos, Presidente, colocar o nosso

departamento de pesquisa à disposição.

Remodelação do pacto federativo. Esse aqui é o grande discurso da CNM

permanentemente. Estamos correndo sempre atrás da regulamentação daquelas

competências que estão lá no art. 23 da Constituição e que até hoje não foram

regulamentadas. No momento em que conseguirmos isso, o pacto federativo

brasileiro terá outro desenho, com certeza. Vamos estabelecer competências,

responsabilidades e recursos, para que essas responsabilidades possam ser

atendidas.
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Hoje, os Municípios são parceiros, em âmbito da União, responsáveis, tanto

quanto a União e os Estados, por implementar todas aquelas políticas que estão

listadas lá no art. 23 da Constituição da República. Só que não têm, em nenhum

momento, qualquer destinação ou obrigação de repasse de recursos para que isso

aconteça.

Para não ser repetitiva, todos os senhores sabem que hoje 63% do que se

arrecada no Brasil ficam com a União, por força da quantidade de tributos criados

que não são compartilhados. Essa remodelação do pacto federativo é a nossa

grande luta indiscutivelmente. Acho que, com isso, eu consigo responder às

perguntas que me foram feitas.

Questionou-se sobre uma auditoria, se gostaríamos de trabalhar por uma

auditoria dessa dívida. É claro que sim. Os Municípios estariam ao lado, prontos

para ajudar nesse sentido, porque, com certeza, os grandes beneficiados vão ser os

Municípios brasileiros.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Deputado Márcio

Reinaldo Moreira, quer exercer o seu direito de tréplica? (Pausa.)

Sr. Relator. (Pausa.)

Antes de encerrar, eu vou rapidamente exercer, apenas para não ficar

parecendo que há uma divergência, uma coisa assim.

Eu apenas disse o seguinte. A política de juros, até para quem está aqui nos

vendo pela Internet, faz parte da política monetária. Essa é uma questão técnica. A

política de juros é um dos elementos centrais da política monetária. Não estou

xingando ninguém com isso não — juros altos, juros baixos, juros negativos. A

política de juros faz parte da política monetária; superávit primário, déficit fiscal, não

déficit fiscal, fazem parte da política fiscal. O que se convencionou chamar de

monetarismo são aqueles economistas que focam as suas soluções na política

monetária e fiscal. É isso. Por sinal, o PIB é um conceito desenvolvido por esse time,

por essa vertente do pensamento do economista.

Eu não disse que a senhora é monetarista; a sua palestra foi no âmbito do

monetarismo — foi —, pregando uma política monetária mais flexível e uma política
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fiscal muito mais do que isso. É apenas isso. Eu disse que o âmbito dessa discussão

é outro.

Para encerrar, fiz questão de consultar os órgãos de informação econômica, e

o Brasil cresceu acima da média mundial, em 2008, até 2009, quando crescemos

pouco, 0,3 foi acima, com certeza, porque caiu o primeiro mundo. Neste momento,

nosso crescimento neste instante — e foi a isso que me referi, não ao crescimento

da década de 90, que a senhora lembrou bem, concordo, não desmenti os seus

números, nem ao crescimento médio do século XXI —, o que eu disse é que neste

momento, confirmei, consultei vários sites — ao final, aqui, quem quiser eu mostro

—, não só o Brasil está acima, como está praticamente o dobro do crescimento do

PIB da média mundial. Mesmo considerando esse índice tão precário e tão afeito

aos monetaristas, que é o PIB, que deixa de fora meio ambiente, bem-estar social,

diminuição da distribuição de rendas, municipalismo, saúde, tantas coisas que

passamos a vida inteira, economistas de esquerda e estruturalista, criticando.

Reafirmo que não me inscrevo no âmbito daqueles que vivem por aí como

adoradores de taxa de juros baixa. Sou contra a alta, prefiro a baixa, mas não estou

entre aqueles que avaliam quem quer que seja por sua política monetária e fiscal,

até o PIB, mas pelo conjunto dos objetivos de desenvolvimento social, que, acredito,

fazem parte dos objetivos nacionais.

Muito obrigado aos nossos convidados. Vamos ter outra oportunidade de

estar juntos.

Está encerrada a presente reunião.


