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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) - Declaro aberta a 6ª reunião 

da Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC 241-A, de 2016, do Poder 

Executivo.  

 Peço que façam silêncio, por favor. Estamos começando a audiência pública. 

 Ata.  

 Encontram-se à disposição das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados cópias 

das atas da 4ª e 5ª reuniões, realizadas em 29 e 31 de agosto de 2016, 

respectivamente.  

Pergunto se há necessidade da leitura das referidas atas. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Peço a dispensa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) - Fica dispensada a leitura. 

 Não havendo quem queira retificá-las, em votação. (Pausa.) 

 Os Deputados que as aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Expediente. 

 Comunico que foram recebidos, e considero lidos, os seguintes expedientes: 

 Ofício nº 318, de 2016, da Liderança do PR, recebido em 31 de agosto, que 

indica o Deputado Enio Verri, do PT do Paraná, para suplente desta Comissão. 

 Ofício nº 759, de 2016, da Liderança do PSDB, recebido em 31 de agosto, 

que desliga o Deputado Rogério Marinho e indica o Deputado Nelson Marchezan 

Junior para suplente desta Comissão. 

 Ofício nº 760, de 2016, da Liderança do PSDB, recebido em 31 de agosto, 

que desliga o Deputado Nelson Marchezan Junior e indica o Deputado Rogério 

Marinho para titular desta Comissão Especial. 

 Em nossa última reunião, realizada em 31 de agosto, o Exmo. Sr. Deputado 

José Carlos Aleluia fez uso da palavra para informar que não vinha recebendo da 

Secretaria Executiva desta Comissão Especial as comunicações sobre as reuniões. 

Após verificação, informou a Secretária Executiva que todos os e-mails enviados aos 

membros titulares e suplentes da Comissão, bem como às Lideranças partidárias e 

consultores, relativos à comunicação de reuniões, foram regularmente entregues 

tanto ao endereço eletrônico do Deputado José Carlos Aleluia como ao endereço 
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eletrônico da Liderança do Democratas. Os comprovantes de entrega estão à 

disposição na mesa de apoio.  

 Com isto, acho que nós respondemos à interpelação do Deputado José 

Carlos Aleluia. 

 Ordem do Dia. 

 Agradeço a todos, desde já, a presença.  

 Vamos dar início à audiência pública.  

Eu vejo que muitas pessoas vieram participar da audiência. O nosso 

Regimento prevê que não são permitidas manifestações, especialmente quando os 

palestrantes estiverem fazendo suas exposições. Eu peço que todos colaborem. 

Todos nós vamos poder aproveitar bem esta importante reunião. A realização desta 

audiência pública cumpre umas das etapas previstas no roteiro traçado pelos 

Deputados e pelo Relator. Quanto mais rápido iniciarmos, mas rápido teremos as 

nossas conclusões. 

 Convido para fazer parte da Mesa os palestrantes: Sr. Ernesto Lozardo, 

Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada — IPEA. Sr. Ernesto, por 

favor, ao meu lado; Sra. Maria Lucia Fattorelli, Coordenadora da Auditoria Cidadã da 

Dívida; Dr. Murilo Portugal Filho, Presidente da FEBRABAN. (Pausa.) 

 Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os 

seguintes procedimentos: cada convidado disporá de até 20 minutos para sua 

exposição. Durante suas falas, os convidados não poderão ser aparteados e 

deverão limitar-se ao tema em debate. Findas as apresentações, concederemos a 

palavra primeiramente ao Relator, Deputado Darcísio Perondi. Em seguida, 

concederemos a palavra aos Deputados inscritos para o debate.  

 Eu pediria que a Secretaria disponibilizasse a lista de inscrição.  

 Ao interpelar os convidados, os Parlamentares só poderão fazê-lo 

estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo os 

convidados o mesmo tempo para resposta. Por último, os Deputados que não são 

membros da Comissão, que também terão direito a se inscrever para o debate.  

 Iniciando a nossa audiência, concedo a palavra, por 20 minutos, ao Sr. 

Ernesto Lozardo, Presidente do IPEA.  
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 O SR. ERNESTO LOZARDO - Boa tarde, prezado Deputado Darcísio 

Perondi, meu amigo, Presidente Silvio Torres, Deputados presentes, demais 

membros da Mesa, Maria Lucia e Murilo Portugal, colegas do IPEA, senhoras e 

senhores.  

 É realmente um prazer muito grande estar aqui neste debate para apresentar 

a visão do IPEA no tocante ao desafio que é o ajuste fiscal. Eu gostaria de abordar 

esse tema da seguinte forma. Eu assisti a alguns debates e notei que alguns foram 

muito centrados no curto prazo, nos últimos tempos, quando na verdade a 

dificuldade fiscal em que nos encontramos não nasceu recentemente, ela vem de 

um tempo para cá.  

 Antes de apresentar meus dados, eu gostaria de dizer que essa crise fiscal 

não é exclusiva do Brasil. Há uma crise fiscal no mundo, que nem sempre se inicia 

na área fiscal. Às vezes, essa crise se inicia na área financeira e se torna uma crise 

fiscal, como a que ocorreu em 2008 e 2009, a crise do mercado financeiro norte-

americano. Tratava-se de uma crise estrutural financeira, que depois se tornou uma 

crise fiscal. Assim, ela chegou à União Europeia e ao resto do mundo. O Brasil 

também caminhou para a mesma crise e hoje há, de fato, uma crise fiscal. Mas digo 

aos senhores que a possibilidade de o Brasil sair desta crise, quer fiscal, 

previdenciária, do esgotamento da nossa Previdência, quer da reformulação 

econômica, que parte, sem dúvida, para um ajuste fiscal, que se desdobra depois 

em outras reformas igualmente importantes, é muito grande. Nós temos uma chance 

muito grande de sair deste momento muito mais fortalecidos do que países 

desenvolvidos que estão em crise fiscal e econômica, que estão sem perspectiva de 

quando sairão dessa crise. É o caso da União Europeia e, em parte, também é o 

caso dos Estados Unidos.  

 Serei rápido.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Informo aos presentes que 

essas duas primeiras filas são reservadas aos Deputados. Eu não queria ser 

inconveniente nem indelicado, mas há Deputado que está sem lugar para sentar. 

Então, pediria aos assessores e aos nobres visitantes, que também são importantes, 

que desocupem a primeira fila, para que os Parlamentares possam se sentar.  
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 O SR. ERNESTO LAZARDO - Vou falar rapidamente sobre o contexto 

internacional. Lembro que, numa apresentação a que assisti, alguns Deputados 

questionaram a relação do agravo que tem a dívida bruta brasileira em relação aos 

outros países. Na verdade, o Brasil tem, entre os países emergentes, a maior dívida 

pública. O Brasil tem a maior dívida em relação a outros países, como África do Sul, 

Colômbia ou México. Existem países desenvolvidos com uma dívida muito maior do 

que a dívida brasileira, é o caso de França, Espanha, Estados Unidos, Japão. A 

dívida do Japão é muito maior do que a nossa.  

 Há dois problemas no que diz respeito a essa dívida elevada e custosa. O 

primeiro são os juros nominais e reais, que são os maiores do mundo. O segundo é 

o perfil do vencimento dessa dívida. Ela já foi menor e, hoje, está em 4 anos e 3 

meses, mais ou menos, e tende a reduzir o perfil médio do vencimento da dívida. 

Isso agrava a situação financeira do País. O vencimento da dívida torna-se, cada 

vez mais, de curto prazo, e isso coloca, no mercado financeiro, uma pressão de 

risco, ou seja, juros mais elevados. Então, a possibilidade de se reduzir juros nessa 

constante torna-se cada vez mais difícil. Nós temos estes dois agravantes que os 

outros países não têm: juros elevados e perfil de vencimento da dívida muito curto.  

 Do passado para cá, o perfil da dívida passou a ser um pouco mais longo 

quando se abriu a possibilidade de os investidores estrangeiros comprarem a dívida 

pública brasileira, alongando o perfil da dívida. Enfim, é isso. Mas a partir do 

momento em que há uma situação difícil na área fiscal, a possibilidade de o 

investidor estrangeiro comprar a dívida pública torna-se cada vez mais difícil. Então, 

coloca-se, no setor público, uma pressão ainda maior para que a queda dos juros 

torne-se cada vez mais difícil, em face da dificuldade de rolagem da própria dívida.  

 Por que a dívida é tão elevada no Brasil? Há um erro de concepção de 

financiamento do crescimento econômico. É quase histórico que o Brasil optou por 

financiar o crescimento econômico com dívida pública ou com gasto fiscal. Isso é 

uma maneira de aumentar o endividamento. De uma maneira ou outra, se se 

aumenta a dívida pública, aumenta-se o risco do País. Não é assim. Acho que 

crescimento econômico se financia de outra maneira — falarei sobre isso mais 

adiante. Mas, sem dúvida, não é a pressão fiscal e muito menos o aumento da 

dívida pública que faz com que o risco no País torne-se elevado e que a 
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possibilidade de investimento externo no Brasil torne-se menor, assim como os 

investidores internos vêm o risco do País como um fator de restrição ao crescimento 

econômico e aos próprios investimentos privados de longo prazo.  

 Nesse período mais recente, de 2006 para cá, só para colocar num contexto 

mais crível para falar da PEC logo em seguida, incorremos em alguns erros 

macroeconômicos de grande monta. Na fase em que a inflação estava subindo, que 

havia demanda maior, os juros estavam caindo, ou seja, os juros reais estavam 

próximos de zero. Adotou-se a política de que o Brasil deve crescer pelo consumo e 

não pelo aumento da oferta, não pelo aumento dos investimentos e não pela 

produtividade. Estimulou-se o consumo de maneira muito rápida como forma de 

crescimento. Esse é o modelo que se adota em países mais adiantados, mais 

avançados, mas não se deveria adotar no Brasil, que é um País pobre, de baixa 

renda, comprometendo assim a renda das pessoas. Esse mecanismo de inflação 

subindo e de juros cadentes estimula ainda mais o apetite por consumir. Ficou 

barato financiar o consumo. E foi isto que aconteceu no País, nós antecipamos o 

consumo por meio de política de juros muito baixa ou quase negativa.  

 A consequência disso foi imediata. Que leitura o mercado privado brasileiro 

fez? Com todo o estímulo fiscal que foi dado ao consumo, como crédito em longo 

prazo e estímulo ao consumo, havia espaço na renda das famílias para aumentar o 

nível de endividamento; o tempo de endividamento passou de 2 anos, 3 anos para 5 

anos, 6 anos. Primeiro ponto. 

 Segundo ponto. À medida que se dá estímulo à demanda, ela reage muito 

mais rapidamente do que quando se dá estímulo à oferta. Que leitura o empresário 

fez? À época, o estímulo fiscal e monetário para o consumo não encontrava ali uma 

possibilidade de aumento da oferta. Ele fez a seguinte leitura: não dá para eu 

entregar a demanda existente, isso vai acabar em inflação mais adiante e em 

aumento da taxa de juros. Ou seja, aumentaria o custo do capital e o custo da 

produção. Ele se reteve e deu no que deu. Não houve oferta necessária. Não havia, 

de fato, oferta necessária para o País. A pressão da demanda foi muito forte, com a 

expansão do crédito e do estímulo fiscal, que foram dados a vários setores da 

economia, sem a contrapartida, que é o aumento da oferta doméstica.  
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 Manteve-se o dólar muito valorizado, para estimular a entrada de bens e 

serviços externos para compensar a falta de estoque da economia brasileira. Isso 

fez com que caíssem os investimentos da economia — vejam o primeiro quadrante 

—, caísse a massa salarial rapidamente do País e, consequentemente, caiu o nível 

de desemprego. E ao cair o investimento, aumentou a queda da massa salarial e o 

índice de desemprego.  

 Qual foi, de fato, o impacto disso tudo? O impacto está aqui. Quem mais sofre 

com essa crise são os jovens de 15 anos a 24 anos. Esse ciclo mostra exatamente 

onde está aumentando o desemprego. Essa soma, que corresponde a quase 50% 

do desemprego, está na classe jovem de 15 anos a 25 anos. O jovem está 

desempregado, ele não tem o seu primeiro emprego. Ele se formou e não sabe o 

que fazer numa situação de alto nível de desemprego. Simplesmente, temos uma 

situação de desemprego elevado. A classe jovem é a que está mais desempregada, 

além dos “nem nem”, que nem procuram nem têm trabalho. Esses estão realmente 

fora do mercado. Essa crise está condenando uma faixa etária ao desemprego ou a 

buscar outro tipo de atividade econômica que não o emprego formal, forçando-os a 

ficar na informalidade.  

 Vou mostrar três slides importantes que abordam o estímulo fiscal ao 

consumo e o crédito subsidiado. O estímulo ao consumo, que aconteceu de maneira 

muito rápida, fez com que as famílias, por volta de 2010, tivessem algum espaço na 

sua renda. Vejam o que aconteceu: as famílias foram induzidas a aumentar o 

consumo por meio de crédito e elas se endividaram. O endividamento das famílias 

hoje corresponde a quase 45% da renda familiar, que saiu de 30% para 45% da 

renda. As famílias estão altamente endividadas, os juros das dívidas correspondem 

a 22% dessa renda. Elas estão sem possibilidade de aumentar o consumo por meio 

de crédito. Além disso, há aumento do desemprego.  

 Há três fatores que atuam contra a sociedade: aumento do desemprego, alto 

endividamento e juros elevados. Juro elevado é consequência e não causa. Isso 

certamente bate no custo do empréstimo que as famílias fizeram e não têm hoje 

condição de pagar. Elas estão devolvendo o que adquiriram e continuam 

desempregadas, sem possibilidade de aumento do índice de emprego no futuro.  
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 Situação igual acontece com as empresas. Aqui está a dívida líquida das 

empresas, são as 50 maiores empresas do IBX, o EBITDA representa o caixa das 

empresas, é a receita líquida das empresas. Então, a dívida em relação ao EBITDA 

cresce assustadoramente a partir de 2010. As empresas também estão altamente 

endividadas.  Então, a situação é esta: famílias altamente endividadas, empresas 

muito endividadas e Governo altamente endividado. Os três setores da economia 

estão sem espaço para voltar a um crescimento rápido. Não há espaço. Mesmo que 

haja redução momentânea da queda de juros, por exemplo, de 0,5% ou de 1% da 

taxa SELIC, o juro do crédito bancário, do cartão de crédito ou de capital de giro é 

muito alto no Brasil. Hoje, o juro do cartão de crédito é de quase 400% ao ano e não 

tem como reduzir. O risco é muito alto.  

 Tudo isto que mostrei, dívida das famílias elevada, empresas e setor público 

muito endividados significa Risco País. Não há outra leitura que se possa fazer.  

 Falei anteriormente que o giro médio da dívida já foi muito mais baixo, em 

2012, quase 3 anos e 7 meses, passando para 4 anos e 7 meses. Está caindo. Ou 

seja, a rolagem da dívida, o prazo médio da dívida está caindo, o que significa mais 

Risco País. As pessoas estão querendo investir mais a curto prazo do que investir a 

longo prazo na própria dívida pública. Isso significa pressão sobre os juros e não o 

contrário.  

 Quanto ao contexto do Brasil, aqui mostra onde nós estamos. Eu vou colocar 

essas linhas todas desta maneira para mostrar como essas linhas ficam com a PEC. 

O que então nós temos? No primeiro, a taxa preferencial de juros. Então, nós 

saímos de 25% e estamos em 14,25%. As despesas primárias saíram de 14,8% 

para 19,5%, ou seja, em crescimento. A tendência é que isso chegue a 20,8% daqui 

a 5 anos ou 6 anos. Ou seja, as despesas primárias são crescentes ainda mais. Os 

juros também devem continuar crescentes. Dificilmente os juros vêm para um nível 

razoável de crescimento, quando nenhuma dessas linhas aqui indica estabilidade 

econômica.  

 Nós vemos também que a linha azul, que representa a taxa de desemprego, é 

crescente. Vejam que, até 2012, ela era estável. Aumentou o desemprego porque os 

juros aumentaram. Então, isso força ainda mais o aumento do desemprego no País.  
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 Os dois últimos elementos são importantes. O superávit primário que era 

positivo se torna negativo. Ou seja, com a queda do PIB, queda da receita e 

aumento das despesas primárias, desaparece, portanto, o superávit primário.  

 O que é o superávit primário? Para que serve isso? O superávit primário é o 

resultado da receita menos a despesa, ou seja, quanto se recebe e quais são os 

custos ao Governo. Em termos familiares é a sua receita diária e seus gastos diários 

ou mensais. Não tem sobra. Ou seja, o Governo deve mais do que recebe. Este é o 

superávit primário.  

 Para que serve o superávit? Ele foi criado para ter um impacto importante, 

para reduzir a dívida pública do Governo. Então, se fica em torno de 2,5% ou 3% do 

PIB, pode-se reduzir a dívida pública. O que significa isso? Menos juros, queda de 

juros. Quanto maior é a dívida, maior é o risco de não se pagar esta dívida. E isso é 

óbvio e acontece com qualquer um de nós. O mercado financeiro também entende 

assim, ou seja, quanto maior é a dívida, maior é o Risco País.  

 Então, o superávit primário tinha a finalidade de, com o tempo, reduzir os 

juros da dívida. Na medida em que se recompra a dívida, ela cai tendo os juros da 

dívida pública federal. Os custos ficam menores para o capital e para a produção. 

Isso não aconteceu. Hoje, nós gastamos muito mais do que nossa capacidade de 

receita nos permite. Então, nós temos um risco muito elevado no superávit primário. 

Como consequência, há queda do PIB. A queda da produção nacional deve-se a 

vários fatores: falta de investimento interno, setor público não tem poupança pública 

para investir. Ou seja, não temos mais poupança, como no passado, quando o setor 

público tinha recurso para poder ajudar os investimentos. Não temos mais. 

 Por último, digo ainda o seguinte: o setor público não deve ser entendido 

como um vetor do crescimento, mas como um articulador do crescimento. É 

diferente! Ele tem que articular o crescimento e não ser vetor do crescimento. 

Portanto, com sua poupança pública, ele pode articular o crescimento em vários 

setores da economia, como serviço, agropecuário e industrial, mas não ser o vetor. 

Ele ser o principal investidor na economia? Não! Isso custa mais, custa caro e nunca 

é eficiente.  

 Portanto, fazer com que o setor primário assuma o risco do investimento é 

muito melhor para nós do que se o setor público assumisse esse risco. Deixe quem 
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entende de risco assumir o risco e não o setor público, que tem que estar mais 

voltado às questões sociais do Governo e da sociedade.  

 Aqui está a receita líquida, que já mostramos. Este é o superávit: isso aqui é 

receita, isso aqui é despesa. Passam-se muitos anos com um superávit crescente e 

esgotamos isso aqui. Ou seja, na medida em que o País achou que uma maneira de 

acelerar o crescimento seria acelerando os gastos públicos, deu no que deu. Nós 

não tivemos a receita esperada.  

 Qual era a lógica do Governo? Uma lógica razoável que faz sentido do ponto 

de vista teórico e acadêmico. Se eu aumento os gastos públicos, eu estimulo o 

crescimento econômico. Mesmo que eu entre em déficit agora, com o crescimento 

econômico, eu recupero aquilo em receita. Então, no final há uma receita esperada 

que vai cobrir um déficit que possa haver aqui no momento. Isso é teoria. Na prática, 

não funciona. Eu ouvi esse discurso várias vezes, aqui e no Senado, justificando os 

gastos públicos e o déficit público de bancos públicos, dizendo que o aumento dos 

gastos do Tesouro vai aumentar o crescimento e a receita, e ele se paga no futuro. 

Que investimentos são esses? O primeiro ponto é esse. 

 Os investimentos não foram feitos para aumentar a produtividade do Brasil, 

não foram nessa direção, muito menos para fazer a infraestrutura nacional que ainda 

está parada. 

 É necessário saber em que momento isso pode ser feito e, se o retorno, de 

fato, vai acontecer. O que falta nesse túnel da política pública? A análise do custo e 

benefício. Só ir para o gasto, não resolve nada. Qual o benefício do gasto na 

educação, na saúde, na infraestrutura? Em tudo? Temos que pensar o gasto e o 

benefício daquele gasto. Sem essa análise de custo e benefício, nós vamos estar 

sempre incorrendo em déficit público. 

 No IPEA, eu, principalmente, tenho insistido, nas minhas reuniões com áreas 

de políticas públicas, na avaliação de custo e benefício. Sem isso o Governo vai 

sempre pagar o custo. É óbvio. De que maneira? Aumentando os impostos. Não há 

outra saída, ou, então, cortando serviços públicos, nem uma coisa e nem outra. 

 Aqui são ações e despesas primárias. A atualização das despesas totais está 

aqui — estamos falando de governo —, que saem de 14% para mais de 20%. A 

Previdência continua crescendo, é um gasto importante que temos que equacionar. 
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As despesas discricionárias sobre as quais o Governo tem controle estão caindo. O 

Governo está reduzindo essas despesas. As despesas com pessoal e encargos 

sociais continuam estáveis. 

 Outro ponto. Algo que eu acho errado é dizer que o Governo tem excesso de 

emprego, não tem. Ele é estável, não é aí que está o gasto, não é com pessoal, é 

em outro lugar; mas em pessoal, não. O gasto com pessoal é compatível com o PIB 

brasileiro. Temos quadros suficientes e estáveis. As despesas públicas que estão 

descontroladas não são com pessoal, estão em outro lugar. 

 As despesas obrigatórias também estão crescendo de maneira muito rápida.  

 Estamos num momento de muito aumento de despesa sem retorno da 

receita, por conta de um modelo equivocado de crescimento econômico. 

 Economia não é como Matemática. Na Matemática aprendemos que não 

importa a ordem dos fatores, o produto é sempre igual. Na Economia não é assim, 

se desalinharem os fatores, o resultado é outro, não é igual, como na Matemática. 

 Então, é muito complicado se inverter a ordem econômica esperando um 

resultado positivo, pode haver um resultado contrário, pode ser negativo. É o que 

nós estamos tendo no Brasil de hoje. 

 De novo, aqui a dívida pública está crescendo. Essa diferença entre dívida 

bruta e líquida nós mostramos porque tem que ser mostrada. Aqui, está a reserva 

internacional, mas não é uma boa análise olhar a dívida líquida, porque não se usa a 

reserva internacional para um bem público. Ela é uma garantia para os investidores 

internacionais e para os importadores e exportadores, é uma garantia, tem a ver 

com o Risco Brasil. Se tiver algum problema, há um colchão de dólares ou de outra 

moeda internacional, para enfrentar uma crise internacional ou doméstica. Então, 

não se deve olhar a dívida líquida, mas sempre a dívida bruta. Essa, sim, nós temos 

que pagar diariamente no mercado financeiro. 

 Este momento aqui do Brasil é muito igual ao que aconteceu na União 

Europeia. Nós fizemos um grande esforço, entre 2002 e 2006 ou 2007, com relação 

ao Risco Brasil, para ajustar as contas públicas, para manter o superávit primário, 

para manter as contas públicas mais ou menos equilibradas, com crescimento 

razoável, como os países europeus fizeram como regra para aderir ao Euro. Um dos 

senhores perguntou aqui, ou o Ministro Henrique Meirelles, qual é a regrinha para 
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aderir ao Euro: ela exigia nos últimos 5 anos 3% de déficit público e não mais de 3% 

de inflação nos últimos 5 anos. A regrinha valia para entrar no Euro, depois, não 

valia mais. Ninguém mais obedeceu àquela regra, deu no que deu. 

 A Europa tem a crise que tem, porque, exceto a Alemanha, nenhum país 

manteve a regra. Nenhum outro país. A Grécia, por exemplo, demorou 2 anos para 

aderir ao Euro, porque estava com o seu orçamento fora de linha. Ela conseguiu 

aderir escamoteando o seu orçamento, as contas públicas. Foi revelado depois que 

ela escondeu dados do orçamento público para poder aderir ao Euro, nós sabemos 

disso. 

 O Brasil fez a mesma coisa. Ele fez um grande esforço para ganhar grau de 

investimento, depois que ganhou, esqueceu o assunto. Começou a mexer no tripé 

econômico. O que era o tripé econômico? Mexeram na meta inflacionária, criaram 

uma flexibilidade no superávit primário, que gerou um déficit primário. Enfim, 

desalinhou as contas públicas. Ou seja, se organizou para ganhar, depois que 

ganhou não se organizou mais, perdeu de novo. O Brasil perdeu o grau de 

investimento, estamos de novo no grau de especulação. 

 É importante o grau de investimento, é importante para o investidor doméstico 

e para o internacional. Se o Brasil é um País crível, vai ter recursos para 

investimento ou crescimento; se não é, então, ficam fora daqui os investidores 

nacionais e internacionais. 

 Então, nós temos que recuperar isso aqui. O Risco País está de novo numa 

situação não muito boa. Chegou a 500 pontos, está reduzindo um pouquinho, mas 

ainda é quase o que era em 1998. Precisamos recuperar esse grau de investimento 

o mais rápido possível. 

 Quanto à questão do ajuste, o que é a PEC? Acho que é fundamental 

entendermos o sentido da PEC. A PEC não é a solução para todo o País, é parte da 

solução, mas é fundamental. Fundamental. 

 Quando eu fui aluno de Economia do professor Edmund Phelps, Prêmio 

Nobel de Economia, ele dizia numa aula de Monetária: “todo economista 

responsável e competente domina o equilíbrio macroeconômico, o equilíbrio fiscal”. 

Eu escutava aquilo e pensava: ele está em Economia Monetária e vai falar de fiscal. 

Eu não entendia muito bem. Depois, eu entendi, no meio do curso. Ele quis dizer 
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que sem equilíbrio fiscal a moeda não é estável. A inflação e um monte de 

desalinhamentos econômicos não permitem que a moeda fique estável, ela se torna 

instável. Portanto, é importante o equilíbrio fiscal. 

 A PEC é o primeiro tijolo e pedra fundamental para as demais reformas. Eu 

repito aqui o que falei no começo: estou muito confiante que se nós acertarmos a 

PEC, como ela está sendo desenhada, as demais reformas virão por conta da 

primeira pedra, o primeiro marco do fundamento macroeconômico, o Brasil sai dessa 

situação com muita velocidade, muita velocidade. Nós podemos sair em menos de 3 

anos.  

 A Europa não sai da crise em menos de 10 anos. Não sai. É possível que o 

Euro termine antes de 10 anos O Brasil, porém, sai num curto espaço de tempo. Nós 

temos muitas vantagens competitivas para reorganizar a nossa economia, do ponto 

de vista fiscal. Viabilizar as reformas trabalhista e previdenciária é uma delas. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Silêncio, por favor, aqui, na 

lateral esquerda. 

 O SR. ERNESTO LOZARDO - O que a PEC faz, então? A PEC coloca como 

medida um teto para os gastos públicos, ela não congela. Teto é inflação, a inflação 

não é estável, ela é instável. Ela pode crescer, ela pode cair, ela pode ir a qualquer 

lugar. 

 Muitos de vocês talvez se lembrem do Plano Cruzado, do desastre que foi 

congelar os preços. Deram bônus salarial, a renda ficou muita alta de uma hora para 

outra, houve desemprego estrondoso depois do Cruzado. Ocorreu um desastre 

econômico brutal. Não estamos congelando preços, nós estamos estabelecendo um 

teto, que é flexível, um limite para os gastos públicos. Há que ter limite. Qualquer um 

de nós tem limite para gastar, ninguém vai gastar mais do que recebe. Então, 

colocou-se um limite. Abaixo do limite tudo é possível, ou seja, outros setores 

também se ajustarão pelo teto da inflação passada mais o gasto do ano corrente. 

Então, em 2016, há um determinado nível de gastos, em 2017, haverá esse gasto 

de 2016 corrigido pela inflação de 2017. 

 Esse critério é melhor do que corrigir pelo PIB. O Brasil nunca esteve em uma 

situação de depressão econômica, quando os preços caem muito abaixo do nível de 
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equilíbrio. Historicamente, o Brasil sempre cresceu, a inflação sempre esteve acima 

da taxa de crescimento econômico. Sempre! 

 Na Europa havia um problema de deflação. O risco europeu é a deflação, 

quando a inflação fica muito baixa. Isso é risco para quem emprestou dinheiro. 

Então, é muito arriscado, pois não existe mais estímulo ao crescimento. Para 

comprar quando a inflação começa a cair muito, espera-se 1 dia, ou 2 dias, ou 1 

mês, porque vai estar mais barato comprar daqui a 1 mês. Se a inflação está caindo, 

espera-se, não se consome hoje, ninguém consome hoje. Vai se consumir daqui a 1 

mês, a 2 meses ou a 3 meses, sei lá quando. A indústria para, o desemprego 

aumenta. Esse é o grande risco da deflação.  

 No País, nós não estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo alta inflação e 

vamos continuar com a inflação alta por certo tempo. Então, nós estamos fazendo 

um ajuste pela inflação passada, que é alta, muito acima do PIB brasileiro. No 

momento em que se estabelece um teto, um limite ao aumento das contas públicas, 

duas coisas passam a ser discutidas, seja na saúde, seja em qualquer setor. Vou 

falar um pouco da saúde. Essa PEC foi um elemento fundamental na nossa 

economia, porque há muito tempo não se discutia prioridade do gasto e eficiência do 

gasto. 

 Então, com essa limitação do gasto pela criação de um teto, não se vai mais 

crescer como se cresceu no passado. De 2008 a 2015, os gastos tiveram um 

crescimento real de 6% ao ano. Nem o PIB cresceu nessa taxa. Assim, vai haver 

crise fiscal, não há outra maneira.  

 Ao se estipular esse teto, os Parlamentares são obrigados a discutir as 

prioridades e a eficiência do gasto. Vou puxar um pouco a brasa para a minha 

sardinha: o IPEA está muito preparado para ajudá-los a lidar com a eficiência do 

gasto. É nossa missão avaliar com V.Exas. a eficiência dos gastos públicos. Nós já 

temos vários grupos estudando vários tipos de reformas que estão sendo propostas, 

olhando a eficiência das reformas. Isso é fundamental. 

 Nosso futuro está muito próximo. Podemos rapidamente fazer uma mudança 

enorme neste País, basta termos bom senso e fazermos a coisa com certo sacrifício, 

com certo custo — está custando o desemprego —, para podermos executar essa 

virada. 
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 Qual é o resultado da PEC? Lembram o gráfico em que há uma série de 

curvas, todas desalinhadas? A PEC alinha todas essas curvas de mercado. O que 

quer dizer isso? 

 (Manifestação na plateia.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Por favor, silêncio! 

 Professor, agilize, porque o seu tempo já se esgotou. 

 O SR. ERNESTO LOZARDO - É o penúltimo eslaide. 

 O gasto público terá um teto por quase 10 anos. Ele será revisado após 10 

anos, e depois será submetido a um teto por mais 10 anos. Ou seja, ele cria a 

expectativa de que o gasto público crescerá com a inflação. Não significa que a 

inflação vai ser baixa. O teto para o crescimento do gasto é a inflação, que é acima 

do PIB.  

 Temos que discutir as prioridades de gastos. (Mostra gráfico.) A linha 

vermelha representa a despesa primária cadente, o que abre espaço para reduzir a 

nossa dívida pública. A linha amarela é a receita primária, que cresce, mas muito 

pouco, e fica estável. A inflação cai rapidamente. Com isso, a renda salarial cresce. 

Então, vai haver aumento do salário pela inflação, mas, como a inflação é cadente, 

passa a existir um ganho real. É diferente do que ocorre hoje, quando a inflação é 

imprevisível, e não se sabe qual vai ser a renda amanhã.  

 O crescimento é esse aqui: 2,5%. (Mostra gráfico.) O índice de 2,5% ainda é 

um resultado muito conservador, porque, se as demais reformas ocorrerem — a 

trabalhista, a previdenciária —, e se criarmos um procedimento crível nas regras 

tributárias, o País vai crescer muito mais que 2,5%. Não há dúvida. O Brasil não tem 

vocação para baixo crescimento, mas tem para alto crescimento. E ele vai crescer 

de 3% a 3,5% ao ano, ao longo dos próximos 20 anos. Então, existe uma janela de 

oportunidade muito grande com a PEC, para evitarmos a recessão, evitarmos a 

pobreza nacional, combatermos a pobreza, melhorarmos a saúde e a educação. 

 Com relação ao nível de gasto com saúde e educação, a PEC estabelece um 

piso, um mínimo de gasto, e não um teto. Então, há flexibilidade para aumentar os 

recursos investidos. Já houve um aporte de 17 bilhões de reais em saúde e de 15,5 

bilhões de reais em educação, melhorando os recursos para essas áreas e elevando 

um pouco o piso. Ou seja, daí para frente, cabe a V.Exas. avaliar a necessidade de 
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gasto em educação e saúde, decidindo de onde se vai retirar recurso e como ele 

será transferido para essas áreas. Cabe a V.Exas. definir a prioridade do gasto. 

 De acordo com a regra anterior, se o PIB do País cresce, aumenta-se a 

receita para ser alocada em educação e saúde. Então, não se faz muito esforço para 

melhorar o gasto, porque o dinheiro vem de qualquer maneira. O que estamos 

propondo aqui é diferente: aporta-se o mínimo, mas esse gasto pode ser 

aumentado. Mas qual será o critério? Qual será a eficiência do gasto? Isso é 

importante. O que significa haver eficiência no gasto? Significa que a sociedade 

deve ter o resultado que o gasto público se propõe a dar. Essa é uma discussão 

muito importante no País: como melhorar a eficiência dos gastos públicos. É isso 

que nós procuramos. 

 O País não cresce por causa do gasto público. Vou falar mais uma vez: o 

País não cresce por causa do gasto público. O País cresce por dois fatores 

importantes: investimento e produtividade. O que é produtividade? É as pessoas 

trabalharem melhor, terem mais educação, terem uma saúde mais adequada. A 

reforma da Previdência e a reforma tributária devem dar ao investidor e ao 

empresário brasileiro segurança em relação ao seu capital no futuro, para que 

amanhã uma irresponsabilidade fiscal não venha resultar no aumento de imposto. 

Aumento de imposto é a pior coisa que pode ocorrer, já que prejudica os 

trabalhadores e os empresários. Nós precisamos garantir o nosso emprego, o nosso 

futuro, a qualidade da nossa educação. 

 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica publicou um relatório 

recente que é assustador. É assustador! Os nossos jovens de 18 e 19 anos não 

sabem as regras básicas de matemática, não sabem fazer somas simples. Não 

sabem ler direito, muito menos interpretar um texto. É muita gente! Essas pessoas 

passaram pelo ensino básico. Eu fico preocupado com isso. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Por favor, o Plenário não 

pode se manifestar agora. 

 O SR. ERNESTO LOZARDO - O que eu quero dizer com isso é que nós 

temos que melhorar a qualidade do ensino. Isso é muito importante! 
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 A Coreia do Sul tem hoje uma renda de país desenvolvido, mas em 1970 ela 

não tinha essa renda. A renda da Coreia do Sul era menor do que a brasileira, em 

dólar. Os primeiros passos do desenvolvimento econômico coreano foram 

aprendidos com o Brasil, foi aqui que eles aprenderam. Os coreanos vieram ao 

Brasil aprender o tal do Programa de Ação Econômica do Governo — PAEG. 

Poucos sabem que o PAEG foi um plano estratégico do Governo daquela época 

para gerar desenvolvimento econômico, que se constituiu num instrumento de 

análise, de planejamento e de desenvolvimento. A Coreia do Sul aprendeu isso 

conosco. Pouco tempo atrás, Ha-Joon Chang, que é um economista coreano, disse 

que se ensinava o PAEG do Brasil num dos primeiros cursos de Economia na 

Coreia. Onde eles se inspiraram para buscar o crescimento econômico? Foi aqui, 

nas décadas de 1960 e 1970. 

 Nós sabemos fazer, mas desaprendemos. Então, temos que fazer de novo. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Prof. Ernesto 

Lozardo. Foi muito boa a sua apresentação! (Palmas e apupos.) 

 Vamos conter as manifestações. Este não é um programa de auditório. 

 Tem a palavra a Profa. Maria Lucia Fattorelli, Coordenadora da Auditoria 

Cidadã da Dívida. (Palmas.) 

 A SRA. MARIA LUCIA FATTORELLI -  Boa tarde! 

 Agradeço ao Deputado Darcísio Perondi, ao Deputado Danilo Forte e a todos 

os Parlamentares aqui presentes, aos amigos e amigas das entidades da sociedade 

civil. 

 Antes de começar, eu reivindico que o meu tempo de 20 minutos seja 

também estendido para 36 minutos, conforme foi feito para o orador que me 

antecedeu. (Palmas.) 

 Eu vou começar dizendo que a PEC 241 congela gastos sociais, mas garante 

recursos para estatais não dependentes. Por que eu coloquei esse título? A maioria 

das pessoas fala a respeito do congelamento de gastos por até 20 anos, que está 

previsto na PEC. Mas eu não tenho visto ninguém dizer que a PEC garante recursos 

para estatais não dependentes, e isso está sendo proposto.  
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 Eu queria focar esse tema das estatais não dependentes, porque isso é um 

escândalo. Nós estamos vivendo um cenário em que o resto das estatais 

estratégicas e lucrativas que ainda existem está sendo privatizado. Elas vêm sendo 

privatizadas desde a década de 1990. O atual Presidente acabou de ir à China 

oferecer algumas dessas empresas restantes. Ao mesmo tempo, estamos criando 

empresas estatais não dependentes. Com que objetivo? Com o objetivo de emitir 

debêntures — papéis — e provocar prejuízo, gerando dívida pública. E querem, por 

meio da PEC 241, colocar no texto constitucional a garantia de recursos para esse 

escândalo. Eu vou focar isso.  

 Primeiro, o cenário é de déficit. A projeção de déficit para este ano é de 170 

bilhões de reais, e o déficit do ano passado foi de 111 bilhões de reais. O cenário é 

propício para esses congelamentos propostos pela PEC 241, pelo PLP 257, que 

arrasa o serviço público, e pelas PECs da DRU — Desvinculação de Receitas da 

União, que são contribuições que o Constituinte vinculou a áreas sagradas da 

Seguridade Social. Portanto, o cenário é propício para congelamentos e para o 

surgimento de novos esquemas financeiros de geração de dívida pública.  

 O déficit é falso. O cálculo desse déficit considera algumas receitas e algumas 

despesas. Quando colocamos lado a lado, segundo fontes oficiais, todas as receitas 

e todas as despesas, usando o regime de caixa, que é o mesmo regime para efeito 

de comparação, o que podemos observar em 2015? Observamos que, da totalidade 

das receitas e dos gastos, do regime de caixa do ano passado, sobraram 480 

bilhões de reais. Estamos falando em quase meio trilhão de reais. Nós 

apresentamos pedido de esclarecimento aos órgãos oficiais sobre isso. O Tesouro 

Nacional considerou que nossa pergunta foi genérica. Mas o TCU foi mais atencioso 

e reconheceu que houve emissão excessiva de títulos no ano passado. De fato, 

houve.  

 Onde foi parar esse dinheiro? Esse dinheiro ficou em caixa, num ano em que 

12 milhões de brasileiros ficaram desempregados. Esse dinheiro ficou em caixa 

mesmo? Ou será que foi destinado para pagar a farra do swap, etc.? 

 O que propõe a PEC? Em resumo, ela congela por até 20 anos a despesa 

primária total. Nesse papel que foi distribuído a V.Exas. consta que a despesa 

primária é tudo menos o que está na parte amarela, que é a dívida. (Mostra folheto.) 
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Deputados e Deputadas, o ajuste deveria estar sendo feito na parte amarela. O que 

amarra esse gigante Brasil são os juros abusivos, que não se justificam técnica, 

política, econômica ou juridicamente. Isso está impedindo esse gigante de 

deslanchar. 

 Ficam fora desse limite de gastos da PEC as transferências constitucionais, 

os créditos extraordinários, as despesas com eleições e as despesas com aumento 

de capital de empresas não dependentes. Caso seja descumprido o limite, cada 

poder e órgão deverá congelar o gasto com servidores. Não é à toa que estão aqui 

representantes de tantas entidades de servidores públicos. 

 Haverá revogação dos atuais pisos para destinação de recursos à saúde e à 

educação, inclusive para Estados e Municípios. Atualmente, os pisos estão 

vinculados à arrecadação tributária, mas passarão a ser reajustados apenas pela 

inflação. 

 Eu ressalto isso, Relator Darcísio Perondi, porque eu sei que V.Exa. é 

médico. Então, não preciso nem falar. 

 Essa PEC impede que se faça no Brasil a auditoria da dívida que o Equador 

fez. Antes, no Equador, o gasto com a dívida era o triplo do gasto social. Depois da 

auditoria da dívida, em 2007 e 2008, esse quadro se inverteu. O Equador, de 2008 

para cá, erradicou o analfabetismo e recriou o sistema de saúde pública, que tinha 

sido extinto na década de 1990. O tão alardeado ajuste fiscal foi tão drástico no 

Equador, na década de 1990, que acabou com a saúde pública, o equivalente ao 

SUS lá. Acabou! Depois da auditoria, foi recriado o sistema de saúde e foram feitos 

vários investimentos. O gasto social superou o gasto com a dívida depois da 

auditoria. A PEC 241 impede isso, porque ela mantém os recursos congelados, 

ainda que venham a crescer. 

  O que está realmente provocando o desajuste da nossa economia é essa 

sangria que vai para a dívida pública. Essa é uma dívida que não tem contrapartida, 

que tem crescido principalmente por meio de mecanismos meramente financeiros, 

sem contrapartida alguma. Esse esquema transfere recurso público para o setor 

financeiro privado nacional e internacional. Alguns exemplos desses mecanismos 

são as elevadíssimas taxas de juros, os juros sobre juros, que configuram 

anatocismo ilegal, segundo a Súmula nº 121 do Supremo.  
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 O swap cambial é um dos maiores escândalos! O Brasil é o único país do 

mundo que faz swap na sua própria moeda. Isso é caso de polícia! Swap cambial na 

própria moeda é caso de polícia! Há um parecer do Tribunal de Contas segundo o 

qual o Banco Central é autorizado a negociar com moeda, mas não é autorizado a 

praticar jogo com moeda. E swap é jogo! É jogo sem justificativa, provocando a 

transferência de centenas de bilhões de reais para bancos. O nosso problema em 

2015 foi devido principalmente ao swap cambial, que transferiu bilhões de reais, 

centenas de bilhões de reais para bancos sem justificativa alguma e sem 

transparência alguma. Tentem saber quem se beneficiou do swap! Isso é sigiloso.  

 Já deixo aqui o pedido para que os Parlamentares desta Comissão exijam 

saber quem se beneficiou do swap, exijam a apresentação de todos os contratos de 

swap. A Auditoria Cidadã da Dívida está à disposição para ajudar a analisar os 

documentos de graça, porque nosso trabalho é voluntário e gratuito. (Palmas.) 

 Outro item que está quebrando o País é a remuneração escandalosa de toda 

sobra de caixa dos bancos. Há 1 trilhão de reais esterilizados no Banco Central, nas 

operações chamadas compromissadas ou de mercado aberto. Esse é outro 

escândalo! Esse dinheiro os bancos não emprestam, não porque não há mercado, 

mas porque as taxas de juros são indecentes. Só louco mesmo para pegar esse 

dinheiro, e quem o pega quebra. Então, sobra dinheiro nos caixas dos bancos, e o 

que o Banco Central faz? Interpreta que esse excesso de moeda na economia vai 

gerar inflação. Mentira! Mentira, porque o volume de moeda em circulação que o 

Banco Central tem considerado como limite é de apenas 5%. Em qualquer País com 

economia comparável ao Brasil, o limite é de 40%. Então, não venham me dizer que 

um limite de 5% vai provocar inflação, porque não provoca. Essa é uma estratégia 

para remunerar regiamente a sobra de caixa dos bancos e para amarrar a 

economia, gerando dívida pública. Isso é outro ponto que tem que ser investigado.  

 É um escândalo o que a PEC 241 faz! Ela congela a saúde, congela a 

educação, congela investimento, congela tudo, e destina mais recurso para esses 

mecanismos e para as empresas estatais não dependentes.  

 Tanto esse esquema é verdadeiro que, em 2015, houve queda na indústria — 

o processo de desindustrialização no País é escandaloso —, queda no comércio, 

desemprego recorde, queda de 4% no PIB do País, encolhimento de toda a 
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economia, mas o lucro dos bancos, que já tinha sido um escândalo em 2014, 

aumentou 20%. Só não aumentou 300% em relação a 2014 porque os bancos 

fizeram uma provisão para créditos duvidosos de 183,7 bilhões. Está aqui a foto do 

jornal. (Mostra o jornal.) Isso é inacreditável! 

 Como se explica isso? Que mágica é essa, se os bancos são atividades 

auxiliares da economia? Se toda a economia encolheu drasticamente, de onde vem 

esse lucro de 300%? É evidente que há um esquema de transferência de recursos 

para o setor financeiro privado. Esse esquema é o sistema da dívida! É um disfarce! 

Por que não se prova isso? Por que não se faz auditoria da dívida, se até a 

Constituição exige isso? Precisamos fazer auditoria para comprovar isso.  

 A PEC 241 diz: “Faz-se necessária mudança de rumos nas contas públicas, 

para que o País consiga, com a maior brevidade possível, restabelecer a confiança 

na sustentabilidade dos gastos e da dívida pública”. 

 Enquanto se congelam por 20 anos os gastos primários, liberam-se os gastos 

com a dívida e com empresas estatais não dependentes. 

 Eu queria dedicar o resto do meu tempo para explicar o que é uma empresa 

estatal não dependente, porque ninguém está entendendo o que é isso. Eu tive o 

privilégio, no ano passado, de ser convidada pelo Parlamento grego para trabalhar 

na auditoria da dívida da Grécia, onde fiquei por 7 semanas. Lá, eu vi um esquema 

parecidíssimo com este que estamos discutindo, com a criação de empresa estatal 

não dependente, sociedade anônima, organizada como sociedade de propósito 

específico, em que os sócios são entes federados. Na Europa, os sócios são os 

países europeus. Essa empresa emite instrumentos financeiros, que no Brasil são 

chamados de debêntures, com garantia dos entes federados — lá era igualzinho, 

havia garantia dos países europeus. Também há consultorias com especialistas do 

FMI, igual ocorreu na Europa, onde esse esquema entrou por exigência do FMI, que 

inclusive doou 250 bilhões de euros para essa empresa, o que é ilegal e fere o 

próprio estatuto do FMI.  

 As garantias prestadas pelos entes federados a essas debêntures são dívida 

pública. O que é um papel financeiro emitido por estatal não dependente com 

garantia pública? É dívida pública! Ela não é instituição financeira, mas emite papéis 

financeiros.  
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 Como funciona o esquema? Eu fiz um diagrama para explicar. (Mostra o 

diagrama.) Há três atores envolvidos. A estatal não dependente é uma pessoa 

jurídica de direito privado. Ela é uma empresa estatal, mas, como a sua 

configuração permite sócios privados, então ela é regida pelo direito privado. O que 

faz essa estatal? Ela emite um tipo de debênture muito especial, chamada 

debênture sênior, que é vendida para investidores privilegiados.  

 No caso da PBH Ativos S.A., em Belo Horizonte, cada debênture tinha o valor 

de 100 mil reais. Mesmo pagando juros de 23% sobre o valor de face, ela foi 

vendida com desconto de mais de 50%. Todo o mundo ficou querendo comprar isso, 

mas ninguém conseguiu, porque o próprio BTG Pactual, que cuidou de toda essa 

emissão em Belo Horizonte, comprou 100% das debêntures. A PEC 241, Deputado 

Darcísio, está querendo reservar dinheiro para esse esquema. 

 Essa aqui é uma parte, que emite debênture sênior, que é um papel novo com 

garantia pública. (Mostra o diagrama.) O investidor paga parceladamente à estatal. 

Não paga ao Estado, paga à empresa. Onde o Estado entra nisso? O Estado 

simplesmente dá garantia. Qual é o tamanho dessa garantia? A garantia é do 

tamanho da dívida ativa de outros créditos.  

 Então, está havendo uma grande ilusão. Grandes meios de comunicação 

desinformados — não quero dizer mal-intencionados, quero dizer desinformados — 

têm feito propaganda de que isso é um grande negócio, que vão ser colocados à 

venda créditos de dívida ativa de difícil cobrança de empresas cujos proprietários 

desapareceram, de empresas fantasmas, de empresas falidas há 20 anos. Então, a 

propaganda é que aqueles créditos incobráveis vão ser vendidos para o investidor 

privado, que ainda quer pagar 40% nisso. Mentira! A dívida ativa não sai do lugar. A 

dívida ativa serve apenas como parâmetro para dizer o tamanho da garantia que o 

Estado está dando para essa empresa. Os Estados que entraram nesse esquema 

não podem fazer um contrato transparente, dizendo que “por meio deste contrato, tal 

Estado concede garantia total e irrestrita para essa estatal não dependente”, porque 

isso seria frontalmente ilegal, e esse gestor público iria para a cadeia. Então, como 

está sendo dada essa garantia? Disfarçada, por meio de debêntures subordinadas.  

 Srs. Deputados, quantas pessoas compreendem esses jargões do mercado? 

Quantas pessoas são capazes de saber que essa debênture subordinada, que é 
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outro papel que essa estatal não dependente emite, não pode ser vendida? Esse é 

um papel emitido e simplesmente entregue ao ente federado para documentar a 

garantia que o ente federado está dando de forma disfarçada por essa debênture, 

porque a dívida ativa não está sendo vendida. Se estivesse sendo vendida, haveria 

aqui uma romaria de procuradores da fazenda e de procuradores estaduais, que 

estariam perdendo as suas atribuições. Mas ninguém está perdendo atribuição, os 

órgãos competentes do Estado continuam cobrando a dívida ativa.  

 Esse esquema está comprovado num documento oficial da Companhia 

Paulista de Securitização — CPSEC, que já está funcionando em São Paulo. Todos 

os passos que nós deciframos estão aqui. (Mostra o diagrama.) A Secretaria de 

Fazenda recebe debêntures do tamanho do crédito tributário, documenta a garantia 

e emite debêntures seniores com um desconto brutal e juros estratosféricos, que só 

investidores privilegiados compram. E o dinheiro vai para a CPSEC.  

 Cito a PBH Ativos S.A. só para comprovar que ocorre a mesma coisa, com 

debêntures no valor de 100 mil reais cada uma, com prazo de vencimento de 7 

anos. O valor do juro é IPCA mais 11%, que totaliza 23%. Tudo isso vai virar dívida 

pública, que depois terá prioridade. 

 O PLS 204/16, que está na pauta do Senado com urgência, que não passou 

por Comissão alguma, que não foi debatido e que caiu de paraquedas no plenário, 

visa legalizar esse esquema, que concede garantias públicas para empresas 

estatais não dependentes que emitem debêntures, sob o pretexto de cessão de 

crédito tributário que não sai do lugar. Na exposição de motivos, o objetivo é dar 

mais segurança jurídica para essas empresas, é legalizar esse esquema. Primeiro, o 

esquema foi implantado. Agora, ele é submetido à aprovação deste Parlamento, 

para livrar esses gestores públicos de processos graves, porque isso é ilegal e 

imoral, já que transfere dinheiro público para investidores privilegiados.  

 Essa é outra apresentação oficial da Secretaria da Fazenda de São Paulo 

sobre as garantias da operação da CPSEC. (Mostra diagrama.)  

 Eu estou vendo algumas pessoas tomando nota. Esta apresentação está 

disponível aqui e ficará disponível no site da Auditoria Cidadã da Dívida para livre 

utilização. Nós não usamos direito autoral para nada. Podem usá-la.  
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 A CPSEC é uma empresa controlada pelo Estado, é uma empresa estatal não 

dependente. Como ela recebe debêntures subordinadas, as operações são feitas 

com retenção de riscos e benefícios. Esse jargão significa que o Estado garante 

tudo. 

 O que é uma estatal não dependente, para a qual a PEC 241/16 reserva 

dinheiro que está fora do congelamento? O que é essa empresa? É uma empresa 

que pode contratar pessoal livremente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Professora, peço 1 minuto. 

 A SRA. MARIA LUCIA FATTORELLI - Pois não. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - A primeira, a segunda e a 

terceira fila estão reservadas aos Parlamentares, que têm prioridade nesses 

assentos. Por enquanto, a plateia pode ficar na terceira fila, mas os Parlamentares 

estão chegando, e daqui a pouco não terão onde sentar. Então, eu peço a gentileza 

de observarem essa reserva. 

 Professora, a senhora está indo muito bem. Pode ficar à vontade. 

  A SRA. MARIA LUCIA FATTORELLI - Essa empresa pode contratar 

livremente. Mas a PEC está controlando gastos, não está? Então, como se vai 

reservar dinheiro para uma estatal que lida com esse esquema contratar livremente? 

Não há teto! Ela contrata sem concurso público, não está sujeita ao teto salarial do 

Supremo — então, ela pode remunerar seus administradores em valores acima de 

100 mil reais, conforme denúncia que nós recebemos —, pode comprar livremente 

sem licitação, e seus bens podem ser vendidos sem restrições. 

 A propaganda é que ela irá gerir ativos dos entes públicos. Mas isso já é 

função do poder público. Então, para que essa empresa? Simplesmente, para emitir 

papéis. Esse é um esquema financeiro. É o esquema que quebrou a Grécia e outros 

países.  

 Existe uma ilusão acerca da venda ou da cessão de direitos de crédito de 

dívida ativa e outros créditos. Na prática, tais créditos continuam sendo cobrados 

pelos órgãos públicos competentes, e apenas servem de parâmetro para a garantia 

pública que está sendo concedida a essas empresas. 

 O Ministro da Fazenda Henrique Meirelles esteve conversando com o 

Tribunal de Contas da União — TCU sobre isso, conforme publicação da revista 
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Exame há poucos dias. Mas o TCU já condenou esse tipo de negócio, já o analisou 

no Relatório TC 016.585/2009-0. O Ministério Público de Contas disse que se trata 

de “desenho que apresenta, em sua essência, a mesma estrutura (...)” e que fere a 

Lei de Responsabilidade Fiscal, porque clara e nitidamente cria dívida pública. Esse 

é um subterfúgio ilegal com aparência de uma coisa legal. O Ministério Público de 

Contas declarou isso. 

 Não existe a propagandeada cessão de créditos, mas simplesmente a 

comercialização de papéis financeiros, debêntures, com garantia do ente público. A 

dívida ativa é meramente um parâmetro para indicar o tamanho da garantia. Essa 

confusão tem justificado um desconto, um deságio que chega a 60% na venda 

desses papéis. Em Tocantins, está sendo anunciado um desconto de 60%. E, como 

eu falei, a dívida ativa não é vendida, não sai do lugar.  

 Já falei também que são emitidos dois tipos de debêntures: sênior e 

subordinada. Há um deságio enorme! E a parte que é paga será quitada em até 

quatro parcelas, de tal forma que a parcela anual paga de 12,5% é menor do que o 

juro recebido pelo investidor. Olha que loucura! A PEC está reservando dinheiro 

para isso! Estados e Municípios não terão benefício algum, e o PLS 204/16 estende 

também para a União o direito de entrar nesse esquema.  

 Os recursos auferidos pela empresa não dependente na venda dessas 

debêntures desaparecerão rapidamente, porque ela já é vendida com um deságio 

brutal de 50% a 60%. Ela paga juros exorbitantes, de mais de 20%, contrata 

consultorias milionárias, além de ter os custos financeiros que envolvem toda a 

parafernália de registro de papéis, de auditorias, de serviços de rating. É uma 

parafernália! Além disso, paga remuneração sem limite aos administradores, sem 

teto, com total liberdade. Então, o dinheiro desaparece rapidamente. 

 Por ser estatal não dependente, o poder público é chamado a continuar 

pagando tudo! E de onde virá esse dinheiro? A PEC 241 quer colocar na 

Constituição a garantia para esse esquema. Isso é uma infâmia! Como é que esse 

esquema entrou no Brasil? Empresas de consultoria, a exemplo da ABBA. Está 

escrito ali com todas as letras: Consultoria sobre Escrituração de Emissão de 

debêntures nos Estados e Municípios. Quem é o responsável? O assessor do FMI, 

Edson Ronaldo Nascimento. 
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 Nós fotografamos essas telas. Ainda bem! Sabem por quê? Logo depois do 

primeiro artigo que nós fizemos denunciando isso, tiraram o site do ar, mas nós 

temos tudo fotografado, está tudo documentado. 

 E olhem só que interessante: esse senhor, Edson Ronaldo, que é consultor 

responsável pela ABBA, foi Presidente da PBH Ativos S/A, em Belo Horizonte, 

empresa não dependente de Belo Horizonte. Está exposto ali um documento que 

nós pegamos até com a assinatura dele, e isso tudo está no site. Ele foi Secretário 

da Fazenda de Goiás — e olhem como o esquema se alastra —, depois pulou para 

Secretário da Fazenda de Tocantins e é assessor do FMI. Eu pergunto a vocês: 

como é que pode a mesma pessoa vender consultoria, presidir a estatal montada 

com base na consultoria que ele vende e ser Secretário de Fazenda de um Estado e 

depois de outro? E, agora, para onde será que ele vai? Ele está saindo de 

Tocantins, agora ele deve ir para outro Estado. 

 (Manifestação no plenário.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Vamos deixar a professora 

concluir. 

 A SRA. MARIA LUCIA FATTORELLI - É evidente o conflito de interesses! 

Isso que é empresa não dependente, Deputado Relator. Tem que tirar isso da PEC 

241. 

 Outra evidência que está na Internet: Renato Villela, de São Paulo. Ele é 

sócio da CPSEC, empresa de São Paulo. Olhem o quadro societário da CPSEC: 3 

milhões de ações pertencem ao Estado de São Paulo, e só mil para essa empresa 

CPP. E o Villela é diretor da CPP, que tem mil ações da CPSEC. Ele tem uma ação! 

E olhe só, gente, que infâmia! Nessa participação aqui, Deputado Darcísio Perondi, 

cada pessoa dessas aqui tem uma ação. Então, essas três pessoas físicas têm uma 

ação, outra empresa que tem mil e o resto tudo é capital do Estado. Essa empresa é 

considerada não dependente, regida pelo Direito Privado, só por causa dessa 

participação aqui. E emite papéis que viram dívida pública. 

 Olhem a incoerência. Justamente quando nós estamos privatizando, 

acelerando, acabou de ser aprovada, no Senado, na quinta-feira, uma nova medida 

provisória que está acelerando as privatizações no País. Por quê? Porque tem que 

enxugar o Estado, tem que enxugar o Estado, tem que enxugar o Estado. É isso que 
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se fala como um mantra. Mas estão criando estatais dessa laia. E a PEC vai 

reconhecer reserva de recursos para esse tipo de negócio? Não é possível isso! 

 Emissão de debênture é atividade de Estado? Ainda mais debênture que é 

vendida com 50%, 60% de desconto, que paga juros de mais de 20%, que faz essa 

farra aí de consultorias e de gastos. Isso é papel do Estado? E merece ter garantia 

na Constituição? Qual é a necessidade desse tipo de negócio para o Estado? Que 

benefício esse tipo de negócio vai trazer para a sociedade? 

 Concluindo, a crise da dívida dos Estados e também da União decorre de 

escândalos. Nós da Auditoria Cidadã temos documentado, desde a década de 70, 

escândalos na dívida externa federal, estadual, municipal e na dívida interna 

também federal, estadual e municipal. Um dos maiores escândalos da dívida externa 

brasileira aconteceu em 1992. Há suspeita de renúncia à prescrição da dívida em 

uma negociação feita em 1992. Houve prescrição da dívida externa com bancos. Há 

uma suspeita grave de que houve renúncia à prescrição dessa dívida, seguida de 

troca dessa dívida por papéis em Luxemburgo, o Plano Brady. 

 Nós já temos várias evidências de que houve, sim, renúncia à prescrição. Eu 

queria até que o Dr. Murilo Portugal, se tivesse oportunidade, falasse sobre isso, 

porque houve uma comissão de cinquenta e tantas pessoas. E eu vi que o senhor 

estava nessa comissão. O senhor, Armínio Fraga, Malan, uma comissão de 1989, 

que era chefiada pelo Malan. Começou o trabalho em 1989 e seguiu até a conclusão 

do Plano Brady em 1994. E essas evidências de renúncia à prescrição são 

gravíssimas. Se o senhor puder comentar e nos ajudar a investigar isso, 

agradecemos. 

 Todos esses escândalos da dívida pública...  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Silêncio, por favor. 

Professora, por equidade, o seu tempo está se exaurindo. 

 A SRA. MARIA LUCIA FATTORELLI - Estou na penúltima tela.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Estou garantindo os 36 

minutos. Por favor, silêncio. 

 A SRA. MARIA LUCIA FATTORELLI - Toda essa crise da dívida é em 

decorrência desses mecanismos espúrios que geram dívida ativa sem contrapartida 

alguma, usando a máscara da dívida, uma máscara que todo mundo respeita. Em 
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geral, as pessoas fazem o comparativo da dívida pública com a sua dívida pessoal. 

No entanto, nós temos descoberto verdadeiros escândalos. Essa série de 

escândalos trouxe a dívida federal, estadual e municipal a patamares insustentáveis 

por causa dos juros indecentes. 

 Esse cenário é propício para contrarreformas, propício para esses abusivos 

projetos que subtraem direitos, como a PEC 241, o PLP 257, as PECs da DRU e da 

DREM, e abrem espaço para esses esquemas sofisticados. A PEC vai garantir 

recursos para isso? Eu confio no senhor, que o senhor vai retirar esse dispositivo 

dessa estatal não dependente, porque nós não podemos aceitar isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Professora. 

 A SRA. MARIA LUCIA FATTORELLI - Concluindo, propostas: em primeiro 

lugar, rejeitar a PEC 241. Isso tem que ser rediscutido. (Palmas.) Nós podemos 

apresentar outra PEC, para rever a aplicação de recursos neste País. O ajuste fiscal 

não tem que ser feito no caso social. A Coreia avançou porque investiu 30% do 

orçamento em educação. (Palmas.)  

 Nós temos que rejeitar essa PEC, que corta exatamente na boa semente, que 

vai garantir educação, que vai garantir saúde, que vai garantir investimentos, 

assistência social. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Professora. 

 A SRA. MARIA LUCIA FATTORELLI - Nós temos que impedir que a PEC 

241 reserve recursos para aumento de capital de empresas estatais não 

dependentes. Convoco todos os Parlamentares aqui para participarem da Frente 

Parlamentar Mista, que acabou de ser criada, porque é um espaço para 

aprofundamento de conhecimento nessa área. Todos os Parlamentares têm que se 

comprometer a discutir a dívida pública, a dissecar esse esquema que amarra o 

nosso gigante Brasil, porque nós precisamos cumprir o art. 26 do ADCT da 

Constituição Federal até hoje não cumprido. 

 Eu fico à disposição para perguntas.  

 Muito obrigada. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Muito obrigado, Profa. Maria 

Lucia Fattorelli. E, pelo princípio da equidade, vou conceder 36 minutos para o Prof. 

Murilo Portugal Filho, Presidente da Federação Brasileira de Bancos. 
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 Eu peço de novo que os assentos da segunda fila fiquem livres, porque, 

senão, os Parlamentares não terão onde sentar. Obrigado. 

 Concedo a palavra ao Prof. Murilo Portugal Filho, Presidente da FEBRABAN, 

por 36 minutos. 

 O SR. MURILO PORTUGAL FILHO - Exmo. Sr. Deputado Danilo Forte, 

Presidente da Comissão, Exmo. Sr. Deputado Darcísio Perondi, Relator da PEC 

241, Sras. e Srs. Deputados, Prof. Ernesto Lozardo, Presidente do IPEA, Sra. Maria 

Lucia Fattorelli, minha colega de mesa, senhoras e senhores, eu agradeço ao 

Deputado Danilo Forte o convite para comparecer a esta audiência pública. 

 Esclareço que o faço como um cidadão que teve sua vida profissional ligada a 

assuntos fiscais, como Secretário do Tesouro Nacional, como Secretário-Executivo 

do Ministério da Fazenda, como Diretor-Executivo do Banco Mundial e também 

como Vice-Diretor-Geral do Fundo Monetário Internacional, onde trabalhei por 11 

anos e fui responsável pelas relações do Fundo com 81 países em todos os 

continentes, países desenvolvidos, países de mercados emergentes, países em 

desenvolvimento.  

 Esclareço também que as opiniões que eu vou apresentar hoje são de 

natureza estritamente pessoal, refletem essa experiência profissional e são guiadas 

pelo objetivo de contribuir para que V.Exas. decidam sobre essa matéria no melhor 

interesse do Brasil. Eu não vou dar a opinião dos bancos ou da FEBRABAN, 

entidade da qual eu sou Presidente, embora os bancos, como a FEBRABAN, 

apoiem integralmente essa proposta.  

 (Manifestação no plenário.) 

 (Segue-se exibição de imagens.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Vamos respeitar o 

palestrante, como respeitamos os demais. 

 O SR. MURILO PORTUGAL FILHO - Senhoras e senhores, o sistema 

financeiro e as finanças são um instrumento muito importante nas sociedades 

modernas para propiciar o crescimento econômico, seja melhorando a alocação de 

capital entre os vários usos possíveis na economia, seja melhorando a diversificação 

de riscos, alocando esses riscos para quem tem mais capacidade de assumi-los. 

Sem finanças sólidas e eficientes, os países pobres tendem a permanecer pobres. 
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 O endividamento é uma faca de dois gumes, seja para as pessoas, seja para 

as empresas, seja para os países. Quando usado com ponderação, com prudência e 

com sabedoria, melhora o bem-estar, ajudando as pessoas, as empresas e os 

países a progredirem.  

 Quando tomam empréstimos, as pessoas podem consumir, mesmo sem ter 

renda, antecipando para o presente uma parte da sua renda futura. Quando tomam 

empréstimos, as empresas podem investir mais do que suas receitas ou suas 

vendas atuais permitiriam. Quando tomam empréstimos, os governos podem 

suavizar as variações nas suas receitas, podem realizar despesas públicas 

imprevistas, podem financiar investimentos que vão beneficiar não só os 

contribuintes do presente, mas também os contribuintes do futuro.  

 Entretanto, se são usadas ou imprudentemente ou em excesso, as dívidas 

podem resultar em desastres financeiros, levando pessoas ao superendividamento, 

empresas à falência e países a crises financeiras. 

 O grave problema fiscal que o nosso País enfrenta tem várias manifestações, 

mas, a meu juízo, a mais aguda e a mais perigosa é o crescimento explosivo da 

nossa dívida pública, a partir de 2013. 

 De dezembro de 2013 até agora, a dívida bruta do setor público brasileiro 

cresceu 17 pontos percentuais do PIB. Isso colocou a nossa dívida pública, que, 

como o Prof. Ernesto Lozardo já havia dito, é a maior entre os países em 

desenvolvimento, numa trajetória claramente insustentável. Saindo de 52% do PIB, 

em 2013, nós já alcançamos 69% do PIB. Neste ano, devemos terminar acima de 

70% do PIB. E, mesmo com a aprovação das medidas que nós discutimos hoje, a 

dívida ainda vai continuar crescendo por alguns anos. 

 Eu vou tentar organizar os meus comentários aqui hoje em torno de quatro 

temas ou quatro perguntas. Por que nós precisamos estabilizar e reduzir a dívida 

pública? Qual tem sido a evolução da despesa primária no Brasil? Qual é a 

experiência internacional com tetos de gastos? E também quais são as principais 

questões, as principais características dessa proposta do Governo Federal? 

 Aqui mostro como a nossa dívida pública é a maior entre os países 

emergentes. 
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 Então, existem dois motivos pelos quais é importante estabilizar e reduzir a 

dívida pública. A razão é porque, a partir de determinados níveis, especialmente se 

ela se mantiver crescente, a dívida pública é nefasta ao crescimento econômico, é 

nefasta à geração de emprego. 

 Então, eu acho que o principal objetivo desse novo regime fiscal proposto 

pelo Governo é ajudar o Brasil a sair desse processo recessivo em que nós nos 

encontramos, aumentar a nossa taxa de crescimento e gerar empregos. A ideia é 

ajustar para crescer mais e ajustar para gerar mais empregos. 

 Há uma farta evidência empírica em vários estudos conduzidos por diversas 

organizações, seja o Banco Internacional de Compensações, seja o Fundo 

Monetário Internacional, seja a Organização Econômica de Desenvolvimento, seja 

entidades privadas, de que dívida pública elevada e crescente é ruim para o 

crescimento econômico. 

 Eu listei aqui vários desses estudos. Eu não vou comentar nenhum estudo 

específico. Vou comentar basicamente dois desses estudos que estão listados. Há 

um estudo feito por técnicos do Fundo Monetário com dados de 38 países 

desenvolvidos e em desenvolvimento com populações maiores do que 5 milhões de 

habitantes para o período de 1970 a 2007. 

 Esse estudo mostra, na média, um aumento de dez pontos percentuais na 

relação dívida/PIB, que está associado a uma desaceleração da taxa de crescimento 

da renda per capita real de 0,20 pontos percentuais no período seguinte ao aumento 

de dez pontos percentuais. Isso no caso dos países desenvolvidos, porque, no caso 

dos países em desenvolvimento, o impacto é ainda maior. Um aumento de dez 

pontos percentuais na dívida pública está associado a uma desaceleração de 0,3 a 

0,4 pontos percentuais na taxa de crescimento da renda per capita dos países em 

desenvolvimento. 

 Esse estudo mostra também que um aumento de dez pontos percentuais na 

dívida está associado a uma redução de 0,4 pontos percentuais na taxa de 

crescimento. 

 Outro estudo que eu queira comentar aqui é a relação que existe entre 

sustentabilidade fiscal e os spreads, os custos que são pagos pelos países 

emergentes sobre a sua dívida soberana, os chamados spreads. Então, há um 
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estudo sobre isso realizado por técnicos do FMI, com dados de 26 países 

emergentes, para o período de 1994 a 2011, que estimou que para cada um ponto 

percentual de redução no superávit primário, que estabiliza a dívida pública, ocorre 

um aumento de 25 pontos básicos no spread. Se a relação dívida/PIB está acima de 

45% do PIB, então, esse impacto é maior ainda, mais do que dobra. Uma redução 

de um ponto percentual no superávit primário estabiliza a dívida e gera um aumento 

no spread em torno de 54 pontos básicos. 

 Nós vimos, recentemente, uma matéria da Folha de S.Paulo mostrando que, 

após a perda do grau de investimento no Brasil, a captação externa da Vale do Rio 

Doce, que é uma empresa privada, neste ano, está 40% maior do que era no ano 

passado. 

 Vários são os canais pelos quais a dívida pública afeta negativamente o 

crescimento econômico: por ocasionar taxas de juros mais elevadas, o que 

desestimula o investimento; por aumentar o risco que tributos venham a ser 

elevados no futuro para pagar a dívida, o que também é negativo para o crescimento 

econômico; por aumentar o risco de que a inflação se eleve no futuro, para 

desvalorizar a dívida. A inflação também é negativa para o crescimento econômico. 

E isso também reduz a capacidade dos Estados e dos governos de adotarem 

políticas fiscais anticíclicas durante as recessões. 

 Então, a primeira razão para controlar e procurar reduzir a dívida pública é 

para melhorar o crescimento econômico, melhorar o crescimento da renda per capita 

e a geração de empregos. Mas existe uma segunda razão também muito importante 

para controlar a dívida, que é evitar os riscos de uma crise financeira de longo prazo. 

Caso nada seja feito, caso a dívida continue na sua trajetória insustentável atual, a 

vulnerabilidade da nossa economia vai aumentar de forma crescente. 

 Hoje, o cenário de uma crise não um o cenário que esteja em nossas 

projeções ou um cenário com o qual estamos trabalhando. Mas, sem correção de 

rumos, em algum momento futuro, os acontecimentos inesperados, sejam 

domésticos, sejam internacionais, podem provocar uma crise financeira. 

 Eu quero falar agora sobre o segundo a que me propus aqui, que é o 

crescimento da despesa primária no Brasil. Esse é um importante fator de 

desequilíbrio fiscal e estrutural em nosso País. Desde 1991, as despesas primárias 
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do Governo Federal vêm crescendo a uma taxa real de crescimento maior do que a 

taxa do PIB. Por isso, elas vêm aumentando continuamente, como proporção do 

PIB. 

 Em 1991, as despesas do Governo Federal, as despesas primárias, eram 

10,8% do PIB e, no ano passado, 19,5% do PIB. Nenhum Governo, nos últimos 25 

anos, conseguiu resolver esse problema do crescimento das despesas primárias 

mais rápido do que o PIB, o que indica que isso é um problema estrutural que requer 

mudanças profundas. 

 O gasto público brasileiro, considerando o nosso nível de renda per capita, já 

é elevado, é o mais elevado entre os países que compõem os BRICS. Aumentar 

tributos para resolver esse problema fiscal, sem antes equacionar o problema 

estrutural que faz a despesa crescer mais rápido do que o PIB, não é uma solução, 

porque a carga tributária do Brasil já é, como também mencionou o Prof. Ernesto 

Lozardo, bastante elevada quando comparada com países com renda per capita 

semelhante à nossa. Esse eslaide aqui demonstra que a nossa carga tributária é 12 

pontos percentuais do PIB maior do que a média da América Latina. 

 O próximo eslaide mostra que a carga tributária do Brasil também é maior do 

que a de vários países desenvolvidos, como a Grã-Bretanha, o Canadá, a Suíça, os 

Estados Unidos, a Coréia, apenas para mencionar alguns dos países que são 

mostrados nesse gráfico. 

 O nosso problema não é imposto baixo, o nosso problema é gasto elevado, 

que produz uma carga tributária elevada, porque é o gasto que define a carga 

tributária. Há uma experiência internacional que indica que ajustes fiscais feitos com 

base em contenção de despesas são mais duradouros e são menos nefastos ao 

crescimento econômico do que ajustes fiscais feitos com aumento de impostos. 

 Eu queria falar agora um pouco sobre a experiência internacional com a 

colocação de tetos de gastos. Vários países vêm adotando regras fiscais numéricas, 

com o objetivo de fortalecer a responsabilidade fiscal. Essas regras fiscais 

numéricas podem ser sobre a dívida, sobre a despesa pública, que é o caso do teto 

de gastos, ou sobre o resultado do setor público. 

 E os tetos de gastos têm algumas vantagens em relação aos outros tipos de 

regras fiscais numéricas, porque, primeiro, focam na parte do orçamento que está 
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mais diretamente sob o controle do Governo, que é a despesa. A receita, como nós 

vimos neste ano, não é a parte do orçamento que está mais diretamente sob o 

controle do Governo. Segundo, não requerem a redução de despesa em períodos 

de queda da arrecadação e também reduzem a pressão para elevar as despesas 

nos bons tempos, quando a arrecadação aumenta. 

 Por isso, é uma regra anticíclica, plenamente compatível com o papel de 

estabilização da política fiscal. Ela contribui para melhorar a composição e a 

eficiência do gasto público, porque, como disse também o Prof. Ernesto Lozardo 

aqui, força a priorização, força as escolhas, e é uma regra simples de ser 

monitorada e formulada. 

 Esses tetos começaram a ser introduzidos, a partir de meados da década de 

90, pela Holanda e por outros países nórdicos, como a Suécia, a Finlândia e a 

Dinamarca, em resposta a severas crises que esses países enfrentaram. 

 A Holanda adotou esse teto em 1994, quando a dívida pública era 77,7% do 

PIB em 1993; e, até 2007, antes da crise internacional, essa dívida havia sido 

reduzida a 46,8% do PIB. As despesas com juros caíram de 10,7% do PIB para 

4,8% do PIB, e o desemprego foi reduzido a mais da metade. 

 Essa experiência não é só uma experiência da Holanda. Há um estudo do 

Fundo Monetário, para o período de 1985 a 2012, comparando o desempenho fiscal 

de 57 países, dos quais 26 tinham tetos de gastos, como esse que é proposto aqui, 

e 31 não tinham. 

 Esse estudo mostra que os países com tetos de gastos, na média, têm 

resultados primários melhores, têm despesas primárias controladas. E, no caso dos 

países emergentes, a política fiscal é anticíclica. Os tetos de gastos, para serem 

eficazes e eficientes, têm que atender alguns requisitos importantes: ampla 

abrangência e período longo de duração. 

 O princípio da ampla cobertura significa que, senão a totalidade, pelo menos 

maior parte das despesas primárias, em média, nesses países, cerca de 90% das 

despesas primárias, é incluída na regra de teto. Então, todas as despesas primárias, 

como gastos com saúde, educação, aposentadorias, benefícios sociais e 

investimentos, devem ser incluídas no teto de gastos para que ele funcione. 
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 Alguns dos países que aplicam essa metodologia, além de estabelecerem 

tetos para o governo central, também o estabelecem para os governos 

subnacionais. Alguns países excluem as despesas com juros do teto por se tratar de 

uma despesa não só de valor elevado e volátil, mas também fora do controle direto 

do governo, e a inclusão delas possivelmente diminuiria o espaço fiscal para as 

outras despesas. 

 Outra característica importante é que esses tetos precisam funcionar por um 

longo prazo, porque eles são uma medida fiscal de natureza gradual. Então, o prazo 

de vigência desses tetos varia muito de país para país, mas todos os episódios bem-

sucedidos de consolidação fiscal duram, em média, 10 anos. Foi o caso da Suécia, 

que durou mais de 10 anos; da Austrália, Canadá e Nova Zelândia, com prazos 

entre 6 e 9 anos. E muitos deles se encontram em vigor até hoje. O teto da Holanda, 

por exemplo, que foi instalado em 1994, goza de um amplo apoio político de todos 

os partidos e está em vigor até hoje. 

 Agora, eu gostaria de mencionar o quarto ponto, que são alguns aspectos 

importantes da proposta que foi apresentada a V.Exas. pelo Governo Federal. É 

uma proposta que considero muito inteligente e muito apropriada para o momento 

atual da economia brasileira.  

 (Manifestação no plenário.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Vamos respeitar o 

palestrante, por favor. 

 O SR. MURILO PORTUGAL FILHO - Esse teto de gasto constitui um ajuste 

fiscal gradual. Não haverá nenhum corte de despesa, nenhuma despesa será 

cortada. Haverá manutenção da despesa agregada da União em termos reais, e não 

haverá nenhum aumento de imposto. As despesas vão diminuir como proporção do 

PIB, embora sendo mantidas em termos reais. 

 Então, em relação a essa proposta do Governo, não se aplica a crítica que é 

feita usualmente à austeridade fiscal, como se houvesse um impacto negativo no 

crescimento econômico, porque não vai haver nem redução de despesa nem 

aumento de impostos, que são os canais pelos quais a demanda agregada é afetada 

no processo de ajuste fiscal. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Por favor, silêncio! 
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 O SR. MURILO PORTUGAL FILHO - Por constituir um ajuste estrutural, de 

longo prazo, e incluído na Constituição Federal, o que dá a segurança de que ele vai 

ser executado, embora os ajustes anuais venham a ser pequenos — e, repito, não é 

com redução de despesa, é com aumento do crescimento econômico —, ele deve 

gerar um impacto positivo e imediato sobre as expectativas. E esse impacto terá um 

efeito também positivo no investimento, no crescimento, na geração de emprego. 

 Caso ele seja aprovado da forma que foi proposta pelo Executivo, penso que 

isso deve levar a uma redução da taxa real de juros de equilíbrio da economia 

brasileira, o que permitiria ao Banco Central reduzir a taxa SELIC, sem comprometer 

a inflação. 

 Eu queria enfatizar esse aspecto de ele ser aprovado da forma como foi 

encaminhado pelo Governo Federal, porque tanto o prazo proposto — de 10 anos 

iniciais, prorrogados por mais 10 anos, a critério do Presidente da República e do 

Congresso Nacional — quanto à abrangência ampla, incluindo praticamente todos 

os itens de despesa primária, são, a meu ver, essenciais para que esses efeitos 

positivos sobre as expectativas, sobre os juros, sobre o investimento e sobre o 

crescimento econômico se materializem. Se a proposta for aprovada de uma forma 

aguada, por exemplo, retirando-se do teto algum tipo de despesa ou dando um 

tratamento preferencial diferente do proposto pelo Governo, ou se o teto for 

aprovado como uma claraboia pela qual possam escapar certos tipos de despesa, 

eu temo que esses efeitos positivos que aqui mencionei não se materializarão. 

 Acho que houve, recentemente, melhoras significativas nas variáveis 

financeiras do Brasil: o câmbio apreciou; a Bolsa subiu; o CDS do Brasil e os juros 

longos caíram; houve também aumento positivo nas expectativas, seja dos 

consumidores, seja dos empresários. E nós já vemos alguns sinais positivos nas 

variáveis reais da economia: a indústria já cresce há 5 meses no Brasil. 

 (Manifestação na plateia.) 

 Por outro lado, existe uma expectativa do setor privado de que esse teto será 

aprovado ainda este ano pelo Congresso Nacional na forma como ele foi proposto 

pelo Poder Executivo. Temo que, caso isso não se materialize, haja o risco de 

reversão dessas expectativas e da melhora nessas variáveis financeiras a que eu 
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me referi, o que poderia colocar em risco a saída da recessão que já se ensaia no 

Brasil. 

 Eu queria destacar um ponto muito importante: esse é um teto global. Não há 

teto para nenhuma despesa específica, o que preserva completamente a 

competência do Congresso Nacional e preserva completamente o papel do 

orçamento público de alocar recursos escassos, para fins meritórios e competitivos, 

por aqueles que têm o mandato para fazê-lo, que são, evidentemente, V.Exas. A 

única restrição é a de que, se o Congresso desejar alocar a um determinado setor 

gastos acima do gasto real que foi executado no ano anterior, ele terá que encontrar 

algum outro lugar para fazer a economia.  

 Há um debate muito importante sobre se deve haver um tratamento especial 

para as despesas de saúde e educação. São despesas muito importantes não só 

para o crescimento econômico como também para o bem-estar da população. 

Reconhecendo essa importância, reconhecendo essa prioridade e reconhecendo 

também o nível de despesas que já existe nesses dois setores em relação à renda 

per capita brasileira, o Governo propôs um tratamento especial para as despesas 

desses dois setores. Qual é esse tratamento especial? A manutenção do mesmo 

nível de gasto que foi feito em 2016 e sua correção todos os anos pela inflação. 

Portanto, não haverá redução de gastos nem para a educação nem para a saúde.  

 Isso é um piso mínimo. Caso o Congresso Nacional deseje, poderá alocar 

recursos acima desse piso mínimo. A única mudança sugerida na PEC de gastos é 

a substituição do atual sistema de vinculação de receita tributária a um determinado 

tipo de gasto por esse piso mínimo corrigido pela inflação. Eu acho que a eliminação 

dessas vinculações setoriais de receita é uma medida altamente positiva. Altamente 

positiva!  

 As vinculações setoriais de receitas eliminam os incentivos para o aumento 

da qualidade e da quantidade produzida, porque, já que os recursos têm que ser 

repassados a um setor de qualquer maneira independentemente do resultado, elas 

anulam a função clássica do Orçamento, que é alocar recursos escassos para fins 

competitivos, e contribuem para aumentar a pró-ciclicalidade da despesa pública, 

porque elas geram aumentos automáticos de despesa quando as receitas tributárias 

aumentam. Entretanto, quando as receitas caem, na fase de desaceleração do ciclo 
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econômico, é muito difícil, e às vezes impossível, cortar algumas dessas despesas 

que são de caráter continuado. E as vinculações geram também uma grande 

ineficiência alocativa no gasto público, uma grande ineficiência na execução das 

despesas.  

 Há um ponto que eu queria mencionar aqui. Como mencionou o Prof. Ernesto 

Lozardo, o teto de gasto é uma medida necessária, mas não é suficiente para o 

ajuste fiscal. Eu acho que, além desse teto, são necessárias reformas para tratar 

certos grupos de despesa, cuja dinâmica gera um crescimento automaticamente 

maior do que o crescimento da inflação, e das quais o principal item são os gastos 

previdenciários. Com o teto de gasto e sem uma reforma da Previdência, o que vai 

acontecer é que os gastos previdenciários, que já correspondem a 50% das 

despesas primárias, vão continuar crescendo mais rápido do que o PIB e vão 

espremer todas as outras despesas primárias contra o teto, tornando-o praticamente 

impossível de ser mantido. 

 Eu queria explicar por que o prazo de 20 anos. Esse gráfico mostra três 

hipóteses de redução da dívida pública: uma hipótese pessimista, baseada numa 

taxa de crescimento do PIB de 2% ao ano daqui para frente e numa taxa SELIC 

nominal de 10,5% ao ano daqui para frente, o que daria uma taxa real de juros de 

5,7% do PIB; uma hipótese intermediária, representada pela linha preta, baseada 

numa taxa de crescimento do PIB de 2,5% ao ano e numa taxa de juros real de 5% 

ao ano; e uma hipótese otimista, representada pela linha azul, baseada num 

crescimento do PIB de 3% ao ano e numa queda da taxa de juros real, que agora 

está acima de 6%, para 4%.  

 Como eu disse, já que não há nem corte de despesa nem aumento de 

tributos, a redução da dívida é gradual e é gerada exclusivamente pela diferença 

entre a taxa de crescimento do PIB e a taxa real de juros. Então, mesmo numa 

hipótese otimista — aqui representada por essa linha azul —, nós demoraríamos até 

o ano de 2022 para estabilizar a dívida pública em 80% do PIB. A partir daí, ela se 

tornaria cadente e voltaria ao patamar de 2013, o que corresponderia a 52% do PIB, 

apenas no ano 2030.  

 Essa é a razão pela qual o teto de despesas é longo. 
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 Eu quero mencionar dois pontos que me pediram que eu comentasse. O 

primeiro é a exclusão das despesas com aumentos de capital de empresas estatais 

não dependentes. Eu queria dizer que a PEC não garante gasto para nenhuma 

dessas despesas de aumento de capital. Ela apenas exclui essas despesas de 

aumento de capital dentro do teto. Cada gasto terá que ser apresentado ao 

Congresso Nacional, que o aprovará ou não. 

 A meu juízo, o que são essas empresas estatais não dependentes? É a 

PETROBRAS, por exemplo, que teve um problema muito sério de corrupção, de má 

gestão e corre o risco grave de precisar de aumento de capital. Apenas nos casos 

de haver necessidade de aumento de capital para a PETROBRAS ou para a 

ELETROBRÁS, essas despesas estariam excluídas do teto. Não há garantia de 

recursos para esse tipo de despesa. Teria que ser apreciado pelo Congresso. É uma 

despesa eventual, uma despesa que não ocorre todos os anos e, por isso, ela fica 

fora do teto. Mas, em muitos países, mesmo essas despesas são incluídas no teto. 

Eu não vejo relação desse dispositivo com as empresas que foram mencionadas 

aqui. 

 A Sra. Maria Lucia Fattorelli me pediu que comentasse uma possível renúncia 

à prescrição da dívida. Eu confesso que desconheço isso. Nunca ouvi falar desse 

assunto. É a primeira vez que ouço falar. Fui funcionário público durante 32 anos, 

sempre trabalhando com assuntos fiscais, fui Secretário do Tesouro Nacional no 

período de 1992 a 1996, e, por esse período trabalhado lá, posso assegurar à 

senhora que isso não aconteceu. 

 Eu quero concluir dizendo que eu acredito que a PEC 241 representa uma 

mudança estrutural muito importante para as finanças públicas do Brasil. É uma 

mudança que foi tentada por alguns no passado — eu mesmo tentei —, mas não 

conseguiram. E eu acho que a aprovação dessa medida na forma proposta pelo 

Governo pode representar para a política fiscal do Brasil o que o Plano Real 

representou para a política monetária. 

 Eu agradeço muito a V.Exas. pela atenção.  

 Muito obrigado. (Palmas.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Prof. Murilo 

Portugal, a quem tive a honra de conhecer quando estava no Tesouro Nacional. 

Agradeço a todos os palestrantes.  

 Há uma constatação e uma confirmação de que o País atravessa uma das 

piores crises fiscais da sua história e que é necessária e urgente uma tomada de 

posição. E nós buscaremos exatamente construir aqui, no debate democrático e 

respeitoso, um consenso sobre o que podemos ofertar ao País para que ele saia da 

crise que nós estamos, neste momento, atravessando.  

 Indiferentemente dos pontos aqui levantados, essa PEC limita o teto dos 

gastos. Quanto à auditoria, eu inclusive subscrevi a Frente Parlamentar pela 

Auditoria da Dívida Pública, sou um dos seus autores. Mas esse não é o tema do 

debate aqui nesta Comissão. Esta Comissão se limita a discutir a PEC 241. 

 Regimentalmente, concedo a palavra ao Sr. Relator, o Deputado Darcísio 

Perondi. 

 O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Boa tarde aos senhores e às 

senhoras e aos queridos Deputados e Deputadas. Parabéns à nossa Maria Lucia, 

estudiosa, aguerrida, pela apresentação. 

 Eu quero dizer que também subscrevi a auditoria da dívida e acho que 

subscrevi também a criação da Frente Parlamentar pela Auditoria da Dívida Pública, 

cujo trabalho eu respeito.  

 Essa inteligência que representa o IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada, o Dr. Lozardo, foi sereno e tranquilo, e o Dr. Murilo Portugal, foi modesto, 

pois é um dos cérebros da primeira ação forte para enfrentar o gasto fiscal, ele foi o 

mentor da Lei de Reponsabilidade Fiscal. A academia e os estudiosos dizem que, 

depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, também é fundamental, agora, a PEC dos 

gastos. 

 A Lei de Responsabilidade Fiscal funcionou, mas, coincidentemente, nos 

últimos 5, 6 anos, estimulou-se o seu enfraquecimento. Isso é uma das razões da 

grave crise fiscal que atingiu alguns Estados e que logo atingirá outros. O mentor, o 

líder dessa lei foi o Sr. Murilo Portugal.  

 Eu vou deixar a palavra para que os Deputados perguntem mais. Perguntas 

como esta: o que aconteceria, Deputado Murilo... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Não é Deputado ainda, 

senão, ele ocupa o nosso lugar. 

 O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Que ato falho, hein! Considere-se 

homenageado. 

 O que aconteceria se o Governo baixasse, de repente, a taxa SELIC, com o 

serviço da dívida, ou se o Governo não pagasse o serviço da dívida? O que 

aconteceria com o País, com a vovozinha que está financiando a dívida? Aliás, 

quem financia a dívida? São os bancos, os fundos de pensão, há também dinheiro 

de fora, que é o menor, mas também há poupadores. Quando é fundo de pensão, 

envolve mais gente, pois há funcionários. O dinheiro que da poupança ou o de quem 

está no positivo também está financiando? Não. O que aconteceria se nós 

deixássemos de pagar ou baixássemos de repente o serviço da dívida?  

 Eu queria que o senhor e também o brilhante profissional Ernesto Lozardo 

reforçassem a questão do gasto público.  

 Eu quero fazer uma observação sobre o que a Dra. Maria Lucia levantou a 

respeito das empresas não dependentes. Nós estamos estudando, sim. A 

preocupação com a PETROBRAS e ELETROBRAS é de que, no futuro, seja 

necessário fazer capitalização. Vai precisar capitalizar. Se não houver isso aí, pode 

vir, sim, aquela empresa poderosa da Noruega querer comprar a PETROBRAS, 

porque o Governo brasileiro estará proibido de entrar na capitalização da 

PETROBRAS no futuro. Tomara que não seja preciso, mas pode acontecer, tendo 

em vista o grave risco pelo qual ela passa. Isso vale também para ELETROBRAS.  

 A HEMOBRÁS, por exemplo, não precisa; ela é dependente. A INFRAERO 

precisa? Não precisa. Empresas como o DATASUS e a DATAPREV não precisam 

porque são dependentes diretamente. Então, é essa a razão. Mas eu me 

comprometo a estudar mais sobre isso. 

 Quero fazer uma observação: eu gostei de quase tudo o que a Dra. Maria 

Luiza apresentou, porque tudo isso — as debêntures, etc. — foi uma das razões 

pelas quais a dívida pública bruta cresceu acentuadamente nos últimos 5 anos. Saiu 

de 55% para quase 70% do PIB. E vai passar de 70%. Porque outra forma que o 

Governo, nos últimos 7 anos, de arranjar dinheiro foi fazer dinheiro com impostos, 
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com venda de ativos, com a busca de poupança interna para se autofinanciar e 

também usando os expedientes que ela colocou.  

 Então, a senhora apontou com brilho uma das razões pelas quais se 

aumentou pesadamente a nossa dívida interna bruta. Através disso, o Tesouro 

alimentou bancos públicos e estatais para aumentar seu lucro através de debêntures 

e voltar o lucro para o Tesouro, que passou a ter lucro dessa forma. A senhora foi 

brilhante na sua contribuição. Eu acho que eu colocarei isso no meu relatório. 

 Para fechar a minha contribuição, eu não quero que a União, com a 

responsabilidade que tem com o Brasil, chegue ao estado em que está o Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Alagoas e os próximos que vão entrar nessa lista.  

 O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - O Rio Grande do Sul não? 

 O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Eu não disse Rio Grande do Sul? 

É um deles. Isso foi um ato falho. (Risos.) 

 No Rio Grande do Sul, houve uma absoluta irresponsabilidade fiscal ao longo 

dos últimos 30 anos. Lá os aposentados não estão recebendo. No Rio de Janeiro, os 

funcionários estão recebendo salário com 1 mês e meio a 2 meses de atraso. No Rio 

Grande do Sul, os salários estão sendo parcelados. Eu não quero isso.  

 Por causa do gasto público desenfreado nos últimos 7 anos, nós estamos 

vivendo uma penúria fiscal. Se ela não for enfrentada, em 4 anos, sim, o caso será 

muito sério. Eu diria, usando termos de estudiosos, que nós poderemos entrar no dia 

do juízo fiscal. Eu não quero isso para o Brasil e, com certeza, ninguém aqui quer. 

Não pode acontecer como o País o que acontece com as nossas finanças em casa 

quando perdemos o emprego, ou porque gastamos demais; ou com uma empresa 

que perdeu o mercado, ou com uma pessoa se descontrolou por causa da situação 

toda, ou mesmo em casa quando usamos todos os cartões de crédito, quando 

usamos os cartões de todas as lojas — as lojas também agora dão cartão de crédito 

—, usamos todos os cheques especiais e não conseguimos sair da dívida. Ou 

vamos morar com os pais ou debaixo da ponte. Eu não quero isso para o meu 

querido Brasil. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputado Darcísio 

Perondi. 
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 Conforme o Regimento, cada um dos Srs. palestrantes têm 5 minutos para 

responder ao Relator.  

 Com a palavra o Sr. Ernesto Lozardo. 

 O SR. ERNESTO LOZARDO - Eu quero tomar a liberdade de comentar o que 

a Dra. Maria Lucia falou.  

 Primeiro, deixem-me falar um pouco sobre a debênture incentivada, que a 

senhora falou, a diferença entre debênture sênior e subordinada. A senhora sabe, 

não? Eu acho que é importante conhecer a diferença entre a subordinada e a sênior, 

e não meramente fazer um comentário como se fosse uma coisa perniciosa.  

 Para os senhores é o seguinte: esse instrumento, a debênture, foi criado para 

financiar a infraestrutura. A chave do crescimento econômico é a maneira como 

você financia o crescimento econômico. Não é com gasto público, é com algum 

instrumento que viabilize o crescimento econômico. A debênture incentivada foi 

criada para financiar a infraestrutura brasileira. Por que isso? O Brasil não tem um 

mercado de longo prazo, ou seja, não tem um papel em que possa se investir por 

15, 20 anos. Nós não temos isso.  

 A debênture incentivada, sim, dá um estímulo, e isso é padrão no mundo. Não 

é algo único do Brasil. Toda a debênture, todo investment bond ou infrastructure 

bond que existe no mundo é incentivada, porque, senão, ninguém vai investir. É um 

papel de 15, 20 anos, é longo prazo. Primeiro ponto. 

 Segundo, em se tratando de Brasil, o risco aqui é muito alto. Vejam aqui o 

que nós estamos passando. Alguém virá investir no Brasil com essa crise fiscal? 

Ninguém vai querer investir aqui. Então, o risco é alto no Brasil sempre. E tem sido 

alto. Então, cobra-se um seguro do Governo, porque quem cria o problema não é o 

empresário, não é o trabalhador; é o Governo, que gasta mais do que recebe. É uma 

realidade.  

 O primeiro ponto é este: tem que haver ordem fiscal no País. É histórico o 

nosso desequilíbrio fiscal. Ele não é de hoje. Desde a década de 40, isso já vem 

vindo. O Brasil financia ou com emissão de moeda ou com o endividamento público. 

Esse é o primeiro ponto. 

 E por que é importante ter a debênture sênior? Se o projeto de investimento, 

por alguma razão, deixa de pagar os juros para o investidor, a instituição financeira 
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liquida parte daquelas debêntures para pagar o investidor. Quer dizer, ele não vai 

assumir o risco de descontinuidade ou da interrupção de um projeto. Está-se 

garantindo, então, ao investidor que existe uma garantia privada. 

 Em geral, os governos — quer aqui no Brasil, quer na Inglaterra — dão uma 

garantia também. Isso é padrão internacional. Não é que estamos inventando esse 

seguro. E são governos. O Governo Federal não tem recurso suficiente para dar 

toda a garantia desejada. Então, o nosso investimento é de curto prazo — não dá 

para ser de longo prazo — para financiar a nossa infraestrutura. 

 Segundo aspecto que eu queria comentar com a senhora é com relação à 

recompra e ao swap de câmbio, que a senhora mencionou. Por que existe o 

mercado de recompra de título público? Porque há um descontrole da área fiscal, 

porque o déficit fiscal é coberto por um título público do Tesouro Nacional. Então, 

quando o Tesouro coloca muito recurso no mercado, começa-se a desequilibrar as 

taxas de juros. É muito importante para o consumidor, para o empresário, para o 

investidor que haja uma taxa de juro de longo, de médio prazo estável. Então, o 

mercado recompra. Ele vende por 1 dia, por 2, 3, 4 dias e recompra de novo. É curto 

prazo isso, para dar estabilidade à taxa de juros. É a típica política monetária que 

existe aqui e no resto do mundo. 

 Há o segundo aspecto, o do swap cambial. De fato, a senhora tem razão num 

ponto. Para que o swap cambial? O que é swap? É a troca de moedas. O swap 

cambial funciona da seguinte forma: como nós temos uma incerteza fiscal, isso bate 

na taxa de câmbio. Quando a dívida começa a crescer, o que o investidor no setor 

privado, financeiro ou real pensa? O Governo não vai conseguir rolar essa dívida. Eu 

vou cobrar mais juros. Mais juros significa mais instabilidade da taxa de câmbio, 

porque ela oscila muito. Isso prejudica quem? O exportador ou o importador. Então, 

o swap cambial é para dar mais equilíbrio à taxa de câmbio do mercado, ou seja, 

para que não haja a grande especulação pelo câmbio. Então, é uma troca de reais 

por dólar. Sem esse equilíbrio de moeda você torna também as exportações e 

importações inviáveis, ou seja, é mais um risco dentro do País. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Prof. Ernesto 

Lozardo. 
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 Concedo a palavra à Profa. Maria Lucia Fattorelli. S.Sa. dispõe de 5 minutos, 

peremptórios. 

 A SRA. MARIA LUCIA FATTORELLI - Muito grata. 

 Deputado Darcísio Perondi, primeiro quero falar a respeito da garantia de 

recursos na PEC para estatais. Está aqui na PEC, na modificação proposta para o 

art. 102, da Constituição Federal: 

  Art. 1º..................................................................... 

  “Art. 102. Será fixado, para cada exercício, limite 

individualizado para a despesa primária total do Poder 

Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, 

inclusive o Tribunal de Contas da União, do Ministério 

Público da União e da Defensoria Pública da União.” 

E inciso V do § 6º traz textualmente:  

  Art. 1º..................................................................... 

  ............................................................................... 

  “§6º Não se incluem nos limites previstos neste 

artigo:  

  e V - despesas com aumento de capital de 

empresas estatais não dependentes.” 

 Ora, se isso aqui é especificamente para a PETROBRAS e para a 

ELETROBRAS e não para esse esquema que nós denunciamos aqui, em que uma 

mesma pessoa vende consultoria, é presidente da empresa, é Secretário da 

Fazenda do Estado, etc., se não é para isso, então que se coloque aqui que é 

especificamente para a PETROBRAS, para a ELETROBRAS, e não deixem aberto 

não! (Palmas.) Por que vai ficar tudo congelado, e essa porta aberta na Constituição 

Federal para esse esquema indecente? 

 Dr. Lozardo, respeito o que o senhor falou, mas em momento nenhum eu falei 

de debênture de infraestrutura. Eu não me referi a isso que o senhor falou. Referi-

me a essas debêntures que estão sendo anunciadas no esquema que eu denunciei 

aqui, o esquema que está sendo anunciado como — entre aspas — “venda de 

direitos sobre dívida ativa”. É uma enganação. 
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A dívida ativa, senhoras e senhores, não sai do lugar. Vou repetir: a dívida ativa 

continua sendo cobrada com todo o ônus pelos órgãos competentes: pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional, no caso federal; pelas Procuradorias Gerais dos 

Estados; pelas Procuradorias dos Municípios que as têm, porque alguns Municípios 

nem as têm e, no caso, é a própria Secretaria de Finanças que cobra. Se não fosse 

assim, vocês estariam aqui com uma romaria de Procuradores federais, estaduais e 

municipais, detentores dessa competência, que estariam perdendo as suas 

atribuições. Isso não está acontecendo. Por que não está acontecendo? Porque são 

eles que continuam cobrando com todos os riscos e com todos os ônus. 

 Esse papel é um derivativo. Essa debênture a que me referi é um derivativo 

criado com base no crédito. O crédito de dívida ativa apenas é o parâmetro para 

indicar a garantia que está sendo dada pelo Estado. Então, nós estamos falando 

aqui da venda de um simples derivativo mascarado de venda de créditos de difícil 

cobrança. Isso está aí nos jornais, como se a venda de dívida ativa fosse excelente 

negócio para os Estados. Na verdade, é um excelente negócio para os bancos 

privilegiados que estão montando essas operações, como o banco BTG Pactual, em 

Belo Horizonte, um banco que está muito mal na fita. (Palmas.) Há pouco tempo, o 

seu Presidente André Esteves estava preso, atrás das grades. Esse banco, que fez 

essa operação em Belo Horizonte, e ele mesmo comprou tudo. E a PEC 241 vai 

garantir recursos para isso? Não vamos admitir isso. Isso é caso de polícia! Isso é 

caso de polícia! 

 Quem financia — agora, respondendo à pergunta do Relator — a dívida 

pública? Deputado Darcísio Perondi, sabemos apenas quem são os dealers 

privilegiados que compram em primeira mão. Quem realmente detém esses títulos? 

Essa informação é considerada sigilosa. Nós só sabemos, em grande número, que 

mais de 50% desses títulos estão na mão de bancos; 16% ou 17% estão em fundos 

de pensão e em fundos de investimento. Com pessoas físicas, no caso do Tesouro 

Direto, está menos de 1%. 

 E quem são os detentores? Não há divulgação sobre isso. Sabem por quê? 

Considerando que existem mecanismos que geram dívida, como esse aí do BTG, 

que comprou debêntures no valor de 100 mil reais cada uma, mas que não pagou 

nem 40. Então, por que não divulgam quem são os detentores? Porque o volume de 
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créditos de dívida, de que muitos bancos vão aparecer como depositários, supera 

muitas vezes o seu capital. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, professora. 

 Com a palavra o Prof. Murilo Portugal Filho, por 5 minutos peremptórios. 

 O SR. MURILO PORTUGAL FILHO - Sr. Presidente, agradeço ao Deputado 

Darcísio Perondi as palavras elogiosas. Eu não fui mentor da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fui apenas uma das pessoas que participaram do processo 

de elaboração da lei. Infelizmente, Deputado, eu não tenho competência nem 

vocação para seguir a carreira política, mas gostaria de segui-la com muito respeito. 

 V.Exa. me fez algumas perguntas sobre quem financia a dívida pública e o 

que aconteceria se o Governo parasse de pagá-la e me pediu também para falar um 

pouco sobre os gastos. 

 A informação sobre a dívida pública, entre os agregados fiscais do Governo, 

apresenta maior transparência. Há uma grande disponibilidade de estatísticas de 

qualidade que são divulgadas mensalmente pelo Tesouro Nacional. Um relatório 

mensal traz dados sobre o estoque da dívida, as emissões, os resgates, a 

negociação no mercado secundário, os indexadores, os detentores de títulos 

públicos. É difícil ter um agregado que tenha mais informações sobre a dívida. Há 

também estatísticas históricas sobre isso. 

 No relatório do Tesouro Nacional, do mês de junho, na página 14, a Tabela 

2.4, que traz os detentores dos títulos públicos federais, mostra os seguintes dados: 

Instituições Financeiras: 23,65%; Previdência: 23,57%; Fundos de Investimento: 

20,91%; Não-residentes, os estrangeiros: 16,41%; Governo: 5,74%; Seguradoras: 

4,41%; e outros: 5,31%. 

 Sr. Presidente, vou passar para V.Exa. essas estatísticas para que sejam 

distribuídas a outros membros desta Comissão. 

 Além disso, estatísticas mostram que 834 mil brasileiros investem no Tesouro 

Direto para a aposentadoria.  

 Então, eu não imagino a hipótese de nenhum governo, que tenha o mínimo 

de responsabilidade, não pagar a dívida pública. Para mim, essa é uma hipótese 

que inexiste. Mesmo no caso da Grécia, que foi mencionado aqui, em que o premier 

Alexis Tsípras, durante a campanha, disse que iria fazer isso, mas não ocorreu, pois, 
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quando ele se tornou Primeiro-Ministro, felizmente, teve responsabilidade e 

continuou pagando a dívida pública. Então, eu não imagino isso, porque causaria 

uma recessão no Brasil muito pior do que essa que tivemos. 

 O senhor pediu também, Deputado, que eu falasse um pouco aqui sobre a 

questão dos gastos. Acho que há, aqui no nosso País, uma visão errada sobre o que 

significa dar prioridade a um determinado setor. Há certa obsessão sobre o quanto 

se gasta em cada área, em cada programa ou em cada setor de atuação 

governamental. Normalmente, o nível de gasto é tido como a maior indicação de 

prioridade atribuída àquele setor, mas muito pouca atenção é dada a quanto se 

produz e a qualidade com que se produz, quanto se produz em educação, em saúde 

e qual a qualidade do que se produz em educação e em saúde. 

 Na verdade, esses parâmetros da qualidade e da quantidade dos bens e 

serviços produzidos são a única coisa que interessa realmente à população. Quanto 

se gasta num determinado programa, num determinado setor, é muito importante 

para os fornecedores daquele setor. 

 Por exemplo, para quem vende livros ou merenda escolar, a coisa mais 

importante é o quanto se gasta. Para quem vende remédios ou produtos 

hospitalares, o importante é o quanto se gasta. Para a população, o importante é o 

quanto se produz. É claro que há uma relação entre quanto se gasta e quanto se 

produz, mas não é uma relação de um para um. É possível produzir mais e melhor 

com menores custos unitários. É isso que o setor privado faz. O setor privado 

funciona assim. O mundo progride há séculos assim. Isso se chama aumento de 

produtividade: fazer mais e melhor com o menor custo unitário. 

 Eu trabalhei a minha vida toda no setor público e estou no setor privado só há 

5 anos. A lógica do setor privado é inteiramente diferente. O objetivo lá é produzir 

mais, produzir melhor e gastar menos. É uma lógica diferente do setor público. Acho 

que deveríamos pensar nisso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Sr. Murilo Portugal. 

 O Relator pede 1 minuto para falar. Depois vamos passar aos Deputados 

inscritos. 

 O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Não, eu falo depois. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Então, por ordem de 

inscrição, vamos fazer aqui como temos feito nas reuniões anteriores. O primeiro a 

falar é o Deputado Thiago Peixoto, depois Patrus Ananias, José Carlos Aleluia, Júlio 

Cesar, Silvio Torres, Eduardo Cury, Jorge Solla, Erika Kokay, Maria do Rosário e 

Adelmo Carneiro Leão. 

 Concedo a palavra ao Deputado Thiago Peixoto, pela Liderança do PSD. 

S.Exa. dispõe de 9 minutos mais 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO THIAGO PEIXOTO - Sr. Presidente, primeiro quero 

parabenizá-lo pela condução desta Comissão. A cada audiência pública, estamos 

conseguindo debater com seriedade e compromisso a questão dos gastos públicos 

no País. 

 Percebo, mesmo com posições às vezes diferentes, o que é comum, normal e 

democrático, que todo mundo aqui concorda que o Brasil vive a maior crise 

econômica dos últimos 120 anos, que essa crise é genuinamente nacional e tem 

como um dos principais fatores o desarranjo total dos gastos públicos. Pode-se 

discutir aqui como reduzir o gasto público, mas todos que passaram aqui concordam 

que existe um desarranjo. 

 Alguns chegaram a citar a possiblidade de aumento de tributos, de impostos, 

algo que é completamente, do meu ponto de vista, descartado; chegaram a falar 

aqui em calote da dívida. Nós temos uma experiência triste com relação a isso na 

década de 80; e não fazer nada, que significa o colapso nos próximos anos. A crise 

é séria. Não há número mais forte do que os 12 milhões de desempregados que o 

nosso País tem hoje, que o Brasil tem hoje. 

 Começo aqui fazendo algumas observações e alguns questionamentos ao 

Presidente Ernesto Lozardo, do IPEA. Eu fiquei muito feliz de ver o senhor falar não 

só simplesmente do corte de gastos, mas também de como aplicar o recurso público 

e da qualidade do gasto.  

 Uma coisa que chama atenção — esse é um tema que vem sendo muito 

debatido nesta Comissão — é a preocupação que todos nós temos com saúde e 

educação. Só que nós temos dados que eu acho que pedem uma reflexão. Por 

exemplo, se pegarmos os dados da educação nos últimos anos, veremos que houve 

um aumento considerável do seu investimento. Isso é altamente positivo, é bom. Em 
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2003, o Brasil gastava 4,6% do seu PIB em educação e hoje gasta 6,4%. Repito: 

isso é bom. Qual o problema? Nós estamos aumentando o gasto, aumentando o 

investimento, mas não estamos tendo o retorno da qualidade.  

 Na semana passada, saiu o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

— IDEB, que mede a qualidade educacional de todo o País. Mesmo com esse 

aumento de gastos, mostrou-se o caos educacional no nosso País, sem nenhum 

avanço da qualidade no ensino, em especial no ensino médio. 

 Eu queria saber como o IPEA pode contribuir para mudar essa situação. Já 

que esta Casa vai ter o papel de debater de forma mais clara ainda o Orçamento, 

como pode nos fornecer ferramentas e estudos para que esse debate seja produtivo. 

 Vou fazer outra pergunta, Presidente. Eu acompanhei o noticiário no ano 

passado e vi que o senhor assinou uma carta, juntamente com economistas ligados 

à FAAP, à Fundação Getúlio Vargas, à USP ao INSPER, apoiando o então Ministro 

da Fazenda Joaquim Levy, com relação a esse debate que hoje acontece. O senhor 

acha que, se isso tivesse acontecido antes, nós já estaríamos vivendo um momento 

— quem sabe — de melhoras nas nossas contas públicas? 

 Agora não vou fazer exatamente uma pergunta, mas algumas observações 

sobre a palestra da Profa. Maria Lucia Fattorelli. Gostaria de concordar com a 

senhora com relação à necessidade de máxima transparência possível com os 

gastos públicos. Acho que todo o recurso que o Governo gasta tem que ser 100% 

transparente, assim como a senhora exigiu: “Olha, isso aqui mostra com o que se 

gasta, mas não mostra exatamente como gastou”.  

 É com tristeza que eu faço uma pequena observação: esta Casa aprovou, no 

ano passado, um projeto que viria a permitir — a bandeira que a senhora carrega é 

que isso fosse de fato efetivado — uma auditoria cidadã das contas públicas, mas foi 

vetada pela Presidente Dilma Rousseff, que a considerou inconstitucional e 

desnecessária. Esta é uma pequena observação que eu faço. 

 Outra preocupação que tenho é com relação ao Projeto nº 204, a que a 

senhora se referiu, que está lá no Senado. O projeto não faz nenhuma referência 

específica à criação dessa empresa, dessa estatal independente. Eu o acompanhei 

de perto, li-o com atenção. Isso não está lá. Eu queria entender onde isso está.  
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 Antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta ao Presidente da 

FEBRABAN Murilo Portugal. Fiquei feliz em ver o senhor se aprofundar, além da 

redução, além do teto de gastos, na questão da qualidade do gasto, valorizando o 

papel que esta Casa, que o Congresso terá no sentido de decidir com o que vai 

gastar e com a certeza de que vai gastar melhor.  

 Presidente, uma coisa que me chama atenção, sempre que nós temos um 

representante da FEBRABAN conosco, é que existe uma grande teoria de que há 

uma conspiração dos banqueiros para que os juros no Brasil possam permanecer os 

mais altos possíveis. No meu ponto de vista, esses argumentos utilizados informam 

mal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque eu não vejo 

condições de redução de juros sem equilíbrio fiscal. Então, eu queria que o senhor 

deixasse isso claro para nós. É possível aumentar ou reduzir juros com uma 

canetada? É possível que essa discussão da redução de juros possa ser tratada da 

forma tão simplista como é tratada? Existe essa conspiração entre os bancos? Essa 

conspiração do capital norte-americano? Essa conspiração do imperialismo 

americano? Será que isso, de fato, existe? 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado. 

 Agora, concedo a palavra ao Deputado Patrus Ananias, por 3 minutos. 

 Eu não aceito agressão aqui! 

 O SR. DEPUTADO THIAGO PEIXOTO - Quero só fazer uma pequena 

observação para a professora. 

 Eu prestei muita atenção aqui e queria fazer uma correção, professora. O 

senhor do qual V.Sa. falou aqui, o Sr. Edson, não foi Secretário da Fazenda em 

Goiás. S.Sa. é Secretário da Fazenda, sim, em Tocantins e foi Secretário de 

Planejamento do Governador Agnelo, mas não foi Secretário da Fazenda em Goiás. 

Como goiano, eu afirmo isso para a senhora. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputado Thiago 

Peixoto. V.Exa. sempre é brilhante. 

 Concedo a palavra ao Deputado Patrus Ananias, por 12 minutos pela 

Liderança e por mais 3 minutos como inscrito. 
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 O SR. DEPUTADO PATRUS ANANIAS - Cumprimento o Sr. Presidente, os 

colegas, as Sras. e os Srs. Deputados, a Sra. expositora Maria Lucia, os expositores 

Ernesto Lozardo, Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada — IPEA, 

e o Dr. Murilo Portugal, Presidente da Federação Brasileira de Bancos — 

FEBRABAN. 

 Primeiro, Sr. Presidente, eu quero fazer um registro da importância desse 

debate. É fundamental, considerando as repercussões da PEC nº 241, que esse 

debate se estenda, cada vez mais, a toda a sociedade brasileira, às Assembleias 

Legislativas, às Câmaras Municipais, igrejas, universidades, movimentos sociais. É 

fundamental que nós mobilizemos também e procuremos esclarecer a juventude 

sobre os impactos que a PEC terá sobre suas vidas e das crianças que estão 

chegando, das gerações futuras. 

 Em segundo lugar, eu quero reiterar o que venho dizendo com frequência 

nesta Comissão: economia não é um dogma, não é uma verdade dada, uma ciência 

exata. Inclusive, à própria extensão da crise brasileira cabem leituras diferentes. Nós 

temos, na economia, diferentes linhas e tradições. 

 Se nós colocarmos aqui — assim como temos — representantes do 

pensamento liberal, do neoliberalismo, do Estado mínimo, do Estado a serviço dos 

interesses econômicos, será uma posição. Se nós trouxermos aqui economistas 

reformistas da tradição de Keynes ou de Gunnar Myrdal, eles terão posições 

diferentes, de um Estado mais presente, comprometido com a vida, com o bem 

comum. Pensarão na necessidade de nós estabelecermos limites ao poder do 

capital, estabelecermos normas ao capitalismo, inclusive e sobretudo ao capital 

financeiro, que não traz maiores contribuições à sociedade, não produz bens, não 

produz serviços, apenas trabalha bem os recursos que a própria sociedade gera. 

 Eu tenho lembrado também aqui, Sr. Presidente, que, diante de situações de 

crise, as respostas podem ser diferentes. Já que estamos falando de Keynes, já falei 

mais de uma vez aqui que, na grande crise dos Estados Unidos, chamada de Crack 

da Bolsa, em 1929, o Presidente Franklin Roosevelt — e por isso ele entrou para a 

história e salvou o seu país —, em vez de fazer a aposta que nós estamos fazendo 

hoje no Brasil de serviçais do interesse financeiro, lançou uma ponte para o futuro, 

apostou no seu país, nas potencialidades do seu país, no seu povo. 
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 Nós não podemos tratar o Brasil como uma naçãozinha de segunda. Nós 

temos uma potência, um País continental, com recursos extraordinários. Este País é 

a sétima economia do mundo, com todos os desacertos da nossa história. Então, é 

fundamental nós termos essas dimensões presentes. 

 Sr. Presidente, outras tradições do pensamento econômico, do conhecimento 

humano, como, por exemplo, a tradição marxistas e outras tradições socialistas nos 

ensinaram que dentro da sociedade existem interesses conflitantes. Não precisamos 

falar de luta de classes, mas a tradição cristã, por exemplo, trabalha muito a ideia da 

sociedade de conflitos. Nós vivemos numa sociedade conflitiva. Os mais ricos 

querem continuar ganhando mais dinheiro; os mais pobres, que muitas vezes não 

têm vez nem voz, querem melhorar suas sofridas condições de vida.  

 Há uma disputa, Sr. Presidente, por quem vai levar o dinheiro público. Nesse 

sentido, a contribuição aqui em relação à empresa estatal não dependente é da 

maior relevância. Eu conheço — e quero aprofundar a reflexão com a senhora — o 

que aconteceu e o que está acontecendo em Belo Horizonte.  

 Nesse sentido, é importante também quebrarmos a ideia de que alguns são 

patriotas, são melhores brasileiros e brasileiras e querem a estabilidade, querem 

salvar o País, querem mostrar que estão comprometidos com o Brasil. Não! 

Representam interesses, concepções de vida, concepções de sociedade. 

 Nós estamos aqui também em nome dos nossos interesses, mas nós 

representamos os interesses dos pobres, da classe trabalhadora brasileira, dos 

pequenos e médios empreendedores. (Palmas na plateia.) Nesse sentido, nós 

queremos discutir, sim, como assegurar a estabilidade econômica, que nós sabemos 

que é fundamental. Eu sei que a inflação é muito prejudicial aos pobres, para quem 

trabalha com salário mínimo, com o benefício do Bolsa Família ou com o benefício 

de prestação continuada, o que recebe os modestos recursos de apoio à agricultura 

familiar, que estão ficando cada vez mais restritos.  

 Nós queremos estabilidade também. Agora, nós queremos uma construção 

mais elaborada, mais nacional. Daí a importância do debate, porque esse caminho 

que está sendo trilhado é muito fácil, perverso e já foi aplicado muitas vezes na 

história em detrimento dos povos e dos países que o aplicaram. Esse nós sabemos 
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que está a serviço do interesse econômico internacional e dos seus históricos 

serviçais no Brasil. 

 Então, o desafio que se coloca, Sr. Presidente, é buscarmos a estabilidade, 

mas conciliando-a com o desenvolvimento do Brasil em todos os níveis: econômico, 

social, ambiental.  

Uma água aqui seria bom... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Por favor, água para o 

Deputado Patrus Ananias. 

 O SR. DEPUTADO PATRUS ANANIAS - Nós ficamos tomados pela emoção 

também, não é Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Mas está indo bem. Vamos lá.  

 O SR. DEPUTADO PATRUS ANANIAS - Quando o assunto é o Brasil, toca o 

coração da gente.  

 Então, nesse sentido, eu quero já deixar aqui uma pergunta ao Dr. Murilo 

Portugal: na opinião dele, os bancos pagam impostos razoáveis ao Brasil? Os 

bancos, com os lucros que têm, estão efetivamente dando a sua contrapartida para 

o bem comum do povo brasileiro? E também se os rentistas, aqueles que vivem de 

aplicar o dinheiro, sem que tragam qualquer benefício social, também pagam 

corretamente impostos, se é justo. Os ricos do Brasil são os que mais gastam no 

mundo. Saiu, nesse final de semana, uma matéria no jornal, inclusive na Internet, 

dizendo que os ricos do Brasil têm o padrão de vida mais gastante do mundo. Essas 

pessoas contribuem? 

 A discussão que está aqui não é aumentar impostos, é estabelecer justiça 

tributária no Brasil no sentido de que estabeleçamos um imposto progressivo, 

inclusive sobre a propriedade improdutiva, rural e urbana. 

 Devemos reduzir, sim, os impostos da classe média assalariada, que mantém 

o Brasil com o desconto na fonte! (Palmas.) 

 Devemos reduzir também os impostos dos pobres, que são impostos 

regressivos, pagos até pela modestíssima comida que comem. 

 Então, nesse sentido, eu temo, Sr. Presidente, que nós estejamos, com a 

PEC 241, jogando fora a criança com a água do banho. É a operação desmonte. 
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Nós estamos desmontando a Constituição brasileira. Nós estamos desmontando o 

Estado democrático brasileiro, toda a ordem social. 

 Se não me falha a memória, o art. 194, no Título VIII — Da Ordem Social —, 

começa com a Seguridade Social. Quando nós pensamos na saúde, nós temos que 

pensar também na educação e na previdência. A assistência social será 

desmontada com esta PEC. O Bolsa Família já está sendo descontado. Quase 1 

milhão de famílias já foram afastadas do programa. É o desmonte progressivo. 

Seguramente, esta PEC vai pegar em cheio o Benefício de Prestação Continuada — 

BPC, que garante o salário mínimo para as pessoas idosas, com mais de 65 anos, e 

as pessoas com deficiência, incapacitadas para o trabalho, que sejam pobres. O 

benefício corresponde a um salário mínimo. No caso dos idosos, com base no 

Estatuto do Idoso, uma grande conquista que tivemos, podem ser pagos até dois 

benefícios. Mas, para entrar no programa, a lei é muito rigorosa: é um quarto do 

salário mínimo. Esse programa não vai subsistir. Quem conhece a área da 

assistência social sabe que o BPC tem investimentos sociais, Dr. Ernesto, 

superiores ao Bolsa Família.  

 Há um desmonte da Constituição. Não é só a questão da cláusula pétrea, dos 

direitos individuais que vão ser aplastados; são os grandes princípios da 

Constituição, a partir do art. 194, considerando toda a seguridade social, educação, 

cultura, ciência, tecnologia e inovação. É a técnica do desmonte da Constituição, é o 

desmonte das políticas públicas sociais, da rede de proteção social que nós 

construímos no Brasil para proteger e promover os pobres e uma operação 

desmonte do Estado nacional brasileiro. 

 Aqui eu quero deixar clara a minha posição: este golpe — eu disse e reitero 

— foi dado por grandes interesses do capitalismo, com seus históricos serviçais no 

Brasil. Há uma clara opção de impedir a soberania nacional, o desenvolvimento do 

Brasil. Como vamos congelar por 20 anos a pesquisa no Brasil, o desenvolvimento 

tecnológico, científico, os investimentos na universidade? É um crime contra a 

soberania nacional, é um crime de lesa-pátria.  

 É por isso que eu digo sempre que é a operação do desmonte: desmonta a 

democracia, desmonta a rede de proteção dos pobres, desmonta o Estado brasileiro 

e congela o País por 20 anos. Congelar um país como o Brasil, com as 
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potencialidades, com as necessidades que nós temos de crescer, de incluir e de 

garantir um futuro de justiça e dignidade para as nossas crianças e para os nossos 

jovens? 

 Eu penso, então, que é necessário que a sociedade brasileira, que as 

pessoas de bem e de boa vontade se coloquem de pé para impedir esse retrocesso 

lamentável que vai ter uma influência trágica sobre as gerações presentes e futuras 

no Brasil. 

 Eu quero também dizer, já caminhando agora para o final: quanto mais eu me 

debruço sobre esta PEC — e tenho feito isso —, mais eu me convenço do que estou 

dizendo aqui e mais eu me deixo tocar por esse sentimento de pátria, de 

compromisso com o Brasil e não de submissão aos interesses internacionais, essa 

ideia de que nós somos um país de segunda. 

 Quero perguntar também à Dra. Maria Lucia sobre os impactos da empresa 

estatal não dependente e sobre um projeto de soberania nacional.  

 Em minha opinião, também compartilhada por muitas brasileiras e brasileiros 

de formação, nós estamos vivendo hoje no Brasil um processo de privatização. Tudo 

que é público é ruim e tudo que é privado é bom. É um engodo! Quem conhece um 

pouco da história do Brasil sabe que o capitalismo brasileiro foi sempre muito tímido 

e que foi necessário o Estado puxar a energia elétrica, por exemplo, bem como o 

transporte ferroviário. 

 Então, essa ideia de que tudo que é estatal é ruim, tudo que é público é ruim, 

não condiz com a ideia de pátria, com a ideia de um projeto coletivo, com a ideia do 

bem comum. Há de fato um espaço para o setor privado. Não estamos aqui contra a 

economia particular, a economia privada, o mercado, o livre mercado. Precisamos 

no Brasil normatizar, disciplinar o capitalismo brasileiro, fazer as reformas 

fundamentais que desde o século XIX impedem o efetivo crescimento do Brasil. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputado. 

 O senhor já falou durante 15 minutos. 

 O SR. DEPUTADO PATRUS ANANIAS - Foi a emoção. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Falou muito bem. V.Exa. é um 

democrata. Em respeito aos demais Deputados... 
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 O SR. DEPUTADO PATRUS ANANIAS - Só sobre os três pontos que travam 

o Brasil, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Vamos lá. 

 O SR. DEPUTADO PATRUS ANANIAS - A reforma agrária, a reforma urbana 

e a reforma tributária. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO PATRUS ANANIAS - Agradeço a V.Exa. a atenção. 

(Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Tem a palavra o Deputado 

José Carlos Aleluia, por 8 minutos, pela Liderança do DEM, e mais 3 como inscrito. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Eu vou perguntar ao Dr. 

Murilo Portugal, que é meu amigo, e ao Professor Ernesto Lozardo, que eu não 

conhecia e que me impressionou muito bem pela sua apresentação. A minha 

pergunta é para os dois. Eu vou fazer a pergunta em nome dos meus eleitores, Dr. 

Murilo e professor. 

 Ontem, eu estava no interior, no Município de Mansidão, no oeste baiano, 

depois da região do Além São Francisco. Lá, as pessoas só falavam da necessidade 

de chegar água não salobra para elas beberem. Num Distrito faltavam treze 

quilômetros, em outro, cinco, em outros faltava apenas a rede, e as pessoas 

estavam bebendo água salgada, quando a tem. Estamos falando do ano de 2016. 

 Houve programas de vários governos. No Governo passado, um deles gerou 

investimentos interessantes, o Água para Todos, e nos governos anteriores também. 

 A pergunta que eu faço, em nome dos eleitores de Mansidão, é: esse projeto 

vai ajudar a chegar água para quem precisa de água para beber? Esta é a primeira 

pergunta. 

 A segunda pergunta é em nome de uma jovem que me procurou em Itabuna. 

Ela está desempregada há quase 1 ano. O seu marido acaba de perder o emprego. 

 Então, eu pergunto aos senhores: o projeto vai ajudar essa jovem de Itabuna 

a voltar a viver feliz com seu marido, porque eles vão ter emprego ou não? 

 O relatório que o senhor apresentou mostra uma coisa preocupante: os 

investimentos despencaram desde 2010, o desemprego subiu, a massa de 
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rendimento real caiu e as pessoas, em média, empobreceram. Quero saber se esse 

projeto, se essa PEC ajuda essas pessoas a conseguirem emprego. 

 Eu tenho andado muito pela minha terra, a Bahia, mas, de vez em quando, 

vou a São Paulo também, ao Rio e a Brasília, que é a menos afetada, porque a 

grande maioria dos que aqui estão não estão desempregados, têm serviço público 

estável e, portanto, têm todo o direito de não trabalhar e vir aqui. E nós os 

recebemos com muito cuidado e muita atenção. Não há problema algum. 

Trabalhamos só para isso. 

 Agora, quero saber como vamos reduzir a quantidade de placas que estão 

espalhadas. Nessas eleições, há mais placas de “aluga-se” do que placas de 

candidato. É impressionante! Há mais placas de “vende-se” e “aluga-se”. Parece até 

que é uma eleição onde um dos candidatos é “vende-se” e o outro é “aluga-se”. 

(Riso.) Eu quero saber se este projeto vai mudar alguma coisa.  

 No primeiro dia em que vim aqui, apareceu o SINDIFISCO, que é o sindicato 

dos coletores de impostos, pedindo para não o aprovarmos. O sindicato dos 

coletores de impostos quer aumentar o imposto? Só há duas formas de resolver o 

problema, e não o resolvemos aumentando imposto. 

 Minhas perguntas são só essas. Respondam alguma coisa que atenda às 

pessoas que me elegeram. Não foram eles que me elegeram. Não tenho qualquer 

temor de galeria. Nenhum! Nem de servidor público, nem de engravatado, de não 

engravatado, nem de alguém vestido de azul, de amarelo ou de vermelho. Não 

tenho temor algum! Eu presto contas ao povo que me elegeu.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputado José 

Carlos Aleluia. 

 Com a palavra o Deputado Júlio Cesar, por 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, eu gostaria de usar os 4 

minutos que restaram da Liderança do meu partido. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - No Regimento não há essa 

compensação de minutos não utilizados por outro Parlamentar. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Não, mas ele é da Liderança. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Infelizmente, não posso 

permitir, Deputado Júlio Cesar. 
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 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

Srs. palestrantes, a cada dia que penso na situação do Brasil de hoje, eu fico com 

dificuldade para dormir. É o débito da previdência pública, do Regime Geral da 

Previdência, são os restos a pagar, os subsídios ao BNDES e outras contas que o 

Brasil tem a descoberto. 

 Falou-se muito aqui, Sr. Presidente, da dívida pública. Estou com o relatório 

do Dr. Ernesto, que disse que a dívida, hoje, é de 68,5, a dívida líquida é de 42, e a 

diferença são as nossas reservas. Eu fui multiplicar as nossas reservas, em torno de 

370 bilhões de dólares, que, pelo câmbio de hoje, não bateram, estão faltando 300 

bilhões. 

 O SR. ERNESTO LOZARDO - (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Como? (Pausa.) Mas eu peguei os 

dados de 2015 mesmo, até porque os de 2016 não estão fechados. Então, eu queria 

que o senhor me ajudasse a fechar essa conta.  

 Falou-se muito aqui dos lucros dos bancos, dos subsídios que o Governo dá 

ao BNDES. São mais de 500 bilhões que o Tesouro já tem aplicado no BNDES, 

cujos subsídios, para serem pagos neste ano, são de 25 bilhões de reais.  

Eu estou aqui, meu querido Murilo Portugal, com a lista de todas as tarifas e 

serviços do sistema financeiro como um todo. Tenho a dos bancos oficiais, como o 

Banco do Brasil e Caixa, pessoa física e jurídica, há tarifas de 2 mil, de 2.500, de 

1.500, de 1.800. 

Nesse tempo de 3 minutos não dá para falar tudo, mas eu tenho aqui o 

resumo do Banco Central de todas as tarifas.  

 Vou largar os outros bancos. Vou falar do Banco Central, das pessoas físicas: 

nos adiantamentos sobre contratos de câmbio, as tarifas oscilam entre 2% e 12%; 

em aquisição de bens, oscila entre 10% e 145%. Como é que o sistema financeiro, o 

Banco Central, admite que a tarifa de um banco seja de 10% e a de outro 145%, Dr. 

Murilo Portugal? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Espere um pouco! Já acabou o meu 

tempo? (Risos.) 
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 E mais — já vou concluir: o nosso sistema financeiro tem mais de 120 

bancos, mas cinco deles detêm 80% do sistema financeiro brasileiro. Pois bem, em 

2014, só de tarifas e serviços, esses bancos tiveram 104 bilhões; pagaram o pessoal 

com encargos, 74 bilhões; e lucraram só com tarifas e serviços 29 bilhões de reais. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Deputado Júlio Cesar, o tema 

é a PEC 241. Há oito Deputados inscritos para falar, e já vão dar 18 horas. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Mas isso aqui é recorrente. E ele é da 

FEBRABAN — ele é da FEBRABAN! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Eu sei, meu amor. Mas o 

tema... (Risos.) Ele vai responder. Eu agradeço a V.Exa. pela participação. 

 Com a palavra o Deputado Silvio Torres, Vice-Presidente da Comissão, por 3 

minutos peremptórios. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Sr. Presidente, eu reivindico o mesmo 

tempo de que dispôs o Deputado Júlio Cesar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Eu não sou homofóbico. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Sr. Presidente, inicialmente eu queria 

agradecer a presença dos nossos convidados, que têm opiniões diferentes das 

nossas, mas todas elas merecem o nosso respeito. 

 E queria fazer a mesma observação que fez V.Exa. Estamos aqui para tratar 

da PEC 241 e queremos saber o resultado que ela vai trazer ao Brasil, baseado no 

diagnóstico que temos da situação brasileira. Não viemos aqui para discutir o “Fora, 

Temer!” nem se estão privatizando o Brasil ou se há escândalos com as debêntures 

no Município de Goiás e não sei onde. Eu acho que isso distorce o debate — 

distorce o debate. 

 (Manifestação no plenário.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Vamos respeitar! Esperem aí. 

Calma! Calma! Vamos respeitar! 

 O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Acho que quem veio para outra coisa 

tem todo o direito, mas vá para outra reunião. Esta é para tratar da PEC 241. Acho 

que nós temos que respeitar quem veio aqui para tratar disso. 

 Sr. Presidente, nós temos pouco tempo para votar esse relatório. Estamos 

vivendo um momento eleitoral. Logo vamos chegar ao final do ano e temos 
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consciência de que o Brasil tem raríssimas oportunidades de tomar alguma 

providência para estancar essa situação de fundo de poço em que nos deixaram. Os 

números estão aí para quem quiser vê-los. Não há como ficar sofismando em cima 

deles e muito menos querer ficar desfocando o problema, que foi essa herança 

maldita de que o País está tendo que tratar. E essa herança maldita requer urgentes 

iniciativas — urgentes! 

 Então, o Relator tem uma responsabilidade muito grande de poder amealhar 

tudo o que foi dito nessas audiências públicas, onde tivemos contribuições 

inestimáveis, pontos e contrapontos. E imagino que estejamos vivendo hoje, 

provavelmente, a última audiência pública desta Comissão. Mas o que não podemos 

deixar acontecer é que se passe uma mensagem errada do que estamos fazendo 

aqui. 

 A PEC 241 não está tentando congelar nada nem escamotear despesa, mas 

está estabelecendo um limite de gasto geral — geral! —, e não um limite para cada 

setor. Quem é que vai decidir para onde vai menos ou para onde vai mais dinheiro 

deste nosso Orçamento minguado, que está nessa situação? O Congresso 

Nacional. Agora, o Congresso vai finalmente assumir uma responsabilidade perante 

a sociedade brasileira. 

 Eu acho que, quando estivermos votando o Orçamento, todo mundo que nele 

tiver interesse — setorial, corporativo, ou de qualquer natureza — virá discuti-lo. Ele 

dá espaço para isso — ele dá espaço para isso! A nossa tarefa agora é votar essa 

lei dentro daquele enquadramento que ele coloca finalmente nas nossas despesas 

públicas. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Eu queria só aditar meu minuto final e 

me dirigir à Profa. Maria Lucia, que citou debêntures do Estado de Goiás, de 

Tocantins e não sei mais de onde e de sociedades de propósito específico. Agora 

essa PEC, professora, só trata do Governo Federal. Ela não vai emitir debêntures 

para nenhum Estado. Acho que a senhora está confundindo um pouco o objetivo 

dela ou não sei onde a senhora foi buscar essa relação. 

 (Manifestação no plenário.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Calma! 
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 Obrigado, Deputado Silvio Torres. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - O que está escrito aí é só Governo 

Federal. Nós estamos limitando. 

 (Manifestação no plenário: Não!) 

 O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Isso é óbvio, é só ler. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Realmente, a PEC diz, no 

final, que se limita aos gastos do Governo Federal. Ela exclui os entes federados: 

Estados e Municípios. 

 Com a palavra o Deputado Eduardo Cury, por 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO EDUARDO CURY - Sr. Presidente, quero agradecer a 

presença dos palestrantes. Peço desculpas por não ter conseguido ouvir os dois 

primeiros, pois estava na sessão, mas ouvi o Dr. Murilo Portugal. 

 Rapidamente, em relação ao Dr. Murilo Portugal, eu o reconheço como 

servidor público, à época no Banco Central, no Tesouro. A LRF, na minha opinião, 

foi uma das coisas mais fantásticas que aconteceram no País. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Silêncio, por favor.  

Continua com a palavra o Deputado Eduardo Cury.  

 O SR. DEPUTADO EDUARDO CURY - Ela deu uma guinada no País. Ela e o 

FUNDEF, que depois migrou para FUNDEB, foram duas coisas fantásticas que 

colocaram o Brasil num novo patamar. Mas o senhor fez uma opção, na sequência, 

de ir para o setor privado, como Presidente da FEBRABAN. Como o senhor optou 

pelo outro lado do balcão, eu sou obrigado a lhe questionar.  

 Nesse quadro que eu já tinha visto não só por vocês, mas também por outros, 

nessas curvas de estabilização da nossa dívida, do quadro pessimista básico ou 

otimista, mesmo no quadro otimista, retorna-se a 2013. Ou seja, teoricamente, pela 

sua análise, seria bom retornar, no mínimo, a 2013. A minha pergunta é a seguinte: 

nesse descalabro, onde estavam vocês — FEBRABAN e grandes bancos — que 

não denunciaram todo esse quadro pelo qual o Brasil já estava passando? Vocês 

tinham a obrigação de denunciar isso porque tinham os dados. Os lucros dos 

bancos permaneceram estáveis porque vocês são muito competentes. Eu não tenho 

nenhuma crítica quanto a isso. Mas onde vocês estavam que não falaram ao País 

desse descalabro que nós herdamos do Governo do PT? 
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 Quanto às críticas em relação à PEC 241, cada vez que falam sobre 

educação e saúde, eu leio, releio e não acho nada, nenhum teto de limitação em 

relação à saúde. 

 Então, eu vou dizer para o eleitor do nobre colega Deputado José Carlos 

Aleluia: aprovada essa PEC, não vi nenhuma limitação para aumentar gastos em 

educação; aprovada essa PEC, não vi nenhuma limitação para aprovar gasto em 

saúde; aprovada essa PEC, não vi nenhuma limitação para aumentar salário de 

professor, de procurador, de delegado ou de juiz — nada; aprovada essa PEC, eu 

não vi nenhuma limitação para aumentar gastos sociais. O que eu vejo com ela é 

uma limitação de gastos globais. E um grande efeito para o País é o seguinte: 

vamos começar a mirar o gestor público, a separar o joio do trigo; o cidadão vai 

poder fazer escolhas. Os demagogos e oportunistas que vão prometer tudo e depois 

endividar o futuro dos meus filhos e netos não terão vez mais, porque eles vão ter 

que olhar as prioridades. Se eu defendo educação, vou elevar gastos em educação 

e cortar o desnecessário. 

 Então, o que vejo nessa PEC é isto: ela estabelece gastos globais. Para 

minha decepção, gostaria que estivessem também englobados Estados e 

Municípios, mas vamos dar um passo de cada vez. No que for possível atualizar e 

corrigir, nós vamos fazê-lo. Repito: eu não vi nada que permita delimitação de 

gastos sociais, pelo contrário. E aí nós vamos ver quem é o bom gestor, e o cidadão 

vai poder escolhê-lo. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputado Eduardo 

Cury. 

Com a palavra o Deputado Jorge Solla, por 3 minutos peremptórios. 

 O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - Obrigado, Sr. Presidente. 

 Realmente, eu tenho que resgatar aqui a memória de um grande intelectual 

baiano, que infelizmente não está mais entre nós, o Prof. Milton Santos, que dizia 

que o problema da elite brasileira não é o fato de que querer direitos, mas 

privilégios, em detrimento dos direitos da maioria da população brasileira. (Palmas.) 

É isso que nós estamos discutindo aqui. Há uma elite neste País que acha pouco os 

bancos terem tido lucro de 16,2% nos últimos 12 meses; que acha pouco a redução 
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de 10.311 trabalhadores no mercado de trabalho; que acha pouco os cinco maiores 

bancos terem tido um lucro de 69,4 bilhões. 

 Se a preocupação dos nacionalistas, dos zeladores da situação financeira do 

País é realmente equilibrar as finanças, vamos colocar o pagamento da dívida 

também dentro do congelamento! Vamos colocar o pagamento da dívida no 

congelamento? (Palmas.) Por que só é para congelar aqueles recursos que vão para 

a população? 

 Em relação à saúde, agora até o nosso companheiro Deputado Darcísio 

Perondi, um dos mais fervorosos críticos do Governo Dilma, que achava que se 

gastava pouco com a saúde, defende o congelamento de recursos para a saúde. E 

olhe que os Governos Lula e Dilma aumentaram em 60% acima da inflação o 

investimento em saúde. Agora pode congelar. 

 Por favor, poupem-me desse discurso. Eu acho até interessante que o porta-

voz do Governo golpista, em defesa da PEC 241, nesta Mesa, seja o representante 

da FEBRABAN. Muito competente essa defesa! (Palmas e apupos.) Muito 

competente! E detalhou, e falou aqui... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Oh! Oh! Oh! Esperem aí! Eu 

não aceito provocação, eu não aceito provocação. Quem provocar, eu vou ter que 

botar para fora. 

 O Parlamentar tem a liberdade da palavra. 

 O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - Sr. Presidente, eu fiz algumas 

anotações aqui, mas não vou ter tempo de relembrá-las. 

Nas defesas que o Sr. Murilo Portugal fez aqui, representando a FEBRABAN, 

ele agiu como se estivesse falando em nome do Presidente golpista Temer ou do 

Ministro da Fazenda. Falou em nome do Governo, detalhou, fez defesa. Não sei se 

há alguma coincidência nisso ou se a origem da proposta foi muito bem defendida 

pelo banco onde ela foi construída. 

 Ora, dizer que nenhuma despesa vai ser cortada é subestimar a inteligência 

da população brasileira. Basta ver o gráfico que mostra quais serão as despesas 

contingenciadas. Se não cortarem recursos da saúde, vão ter que cortar da 

educação; se não cortarem recursos da saúde e da educação, vão cortar da 

Previdência; se não cortarem recursos da Previdência, saúde e educação, vão cortar 
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da assistência social. Ou seja, vão cortar dinheiro do povo para garantir que os 

banqueiros tenham mais lucros, mais juros, mais oportunidades de fazer negociatas 

e negócios vendendo o patrimônio público. 

 A ponte para o futuro é a volta da “privataria” tucana, é a volta dos que não 

foram, é a volta daqueles que sempre quiseram detonar com as políticas sociais 

neste País. Infelizmente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputado Jorge 

Solla. 

 O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - Só para concluir, Sr. Presidente, 

rapidinho, em 30 segundos, eu desafio aqueles que defendem tanto o setor privado: 

peguem todo o dinheiro gasto na área de saúde do Brasil e façam no setor privado 

metade do que o Sistema Único de Saúde faz pela população brasileira. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputado. 

 Com a palavra a Deputada Erika Kokay, por 3 minutos. 

 A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - Sr. Presidente, também me chamou a 

atenção o fato de o representante dos banqueiros ser o defensor do Governo mais 

ardoroso de toda esta Mesa, até porque é uma relação extremamente promíscua. 

 Esta PEC vai ajudar sobremaneira os banqueiros, até porque a próxima Lei 

Orçamentária prevê 7,2% no aumento das despesas com políticas públicas e quase 

70% no aumento com serviços da dívida. Isso está escrito, foi encaminhado pelo 

Governo golpista. 

 E aqui nós estamos falando, sim, de um modelo de País — modelo de País. 

Se eu limito os gastos públicos, se eu limito os gastos em geral pela média da 

inflação, calculados em 7,2%, se eu aumentar mais do que isso na saúde, vou ter 

que tirar recurso de outro lugar, como disse o Deputado Jorge Solla. Ou seja, é 

congelamento ou redução de gastos em um País que precisa de mais Estado. Por 

20 anos, vai-se congelar a saúde, a educação e as políticas públicas. E quanto vai 

crescer a população brasileira? Ou não há um subfinanciamento? 

 O nosso Relator esqueceu-se do subfinanciamento, que ele tanto combateu, 

querendo aumentar os recursos para a saúde, porque agora é arauto do golpismo e 

é arauto de uma proposta de redução dos gastos da própria saúde. 
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 Além disso, é muito importante que nós entendamos o seguinte: se o Estado 

não vai investir, porque ele não vai ter como ampliar o seu investimento, isso será 

feito pela iniciativa privada. A iniciativa privada só investe onde dá lucro. 

 Aí me chama muito a atenção o fato de um representante do Governo dizer 

em um programa de televisão: “Não, o pré-sal dá muito lucro, por isso será fácil 

vender. Ora, as distribuidoras de energia, algumas delas, dão muito lucro e será fácil 

vendê-las.” Vai se vender o que dá lucro, porque o que diz respeito às 

responsabilidades com o povo brasileiro, a eliminar as desigualdades sociais, a 

iniciativa privada não vai ter interesse. Por isso esta PEC aumenta as desigualdades 

no País, porque entrega o que dá lucro para a iniciativa privada e faz com que o 

Estado não cumpra a sua função de induzir o desenvolvimento da própria economia. 

 Ora, lembremo-nos de Juscelino Kubitschek, de Getúlio Vargas, de Lula. Isso 

que falam de herança maldita é porque a elite acha que é herança maldita o 

Programa Cisternas, a abertura das universidades para a população brasileira de 

baixa renda, o aumento de mais de 60% — mais de 60% — acima da inflação dos 

gastos com a saúde e o Bolsa Família. Isso é considerado herança maldita! 

 O Estado é generoso e farto com os bancos. O Banco Itaú, por exemplo, só 

com tarifas bancárias e prestação de serviços, lucra 300% com a sua folha de 

pessoal. Ou seja, isso é espoliar o País, porque este Governo se nega a reduzir a 

taxa de juros, fala do tamanho da dívida, mas se esquece de que, nos Estados 

Unidos, a dívida é de mais de 100% do PIB. Em outros países, a dívida é maior do 

que a do Brasil. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputada. 

 A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - Para concluir, Sr. Presidente, o 

problema não é o tamanho da dívida, mas o perfil dela. E essa dívida, com essa taxa 

de juros, acaba com o País. 

 Em defesa do Brasil, somos contra a PEC. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, minha conterrânea, 

Deputada Erika Kokay. 

 Com a palavra a Deputada Maria do Rosário. 

 A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - Aliás, Sr. Presidente, V.Exa. poderia 

me fazer um esclarecimento rapidamente? 
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 Aqui foi dito que esta seria a última audiência pública. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Não, não. 

 A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - Aqui foi dito isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Não, mas não é. 

 A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - Foi dito que seria a última audiência 

pública. V.Exa. quer votar de afogadilho esta PEC. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Olhe, eu não vou aceitar esse 

argumento agora. Não vai ser a última, porque quem fala é o Presidente pela Mesa. 

 A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - Então, não é verdade. O Deputado 

está equivocado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - O administrador é um só. 

 A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - O Deputado está equivocado? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Com a palavra a Deputada 

Maria do Rosário, por 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - A senhora não tem vindo às 

reuniões. 

 A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - Ele acabou de falar isso. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Deputada, fui eu quem disse isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Poderia ser, mas não é. 

 A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - Ele acabou de falar isso aí. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Deputada... Ela acabou de falar uma 

coisa que eu mencionei. 

 O que eu disse é que, pelo tempo agora da eleição, poderia ser nossa última 

audiência pública. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Poderia não significa dizer 

que é. A Mesa da Comissão ainda vai discutir isso. 

 Com a palavra a Deputada Maria do Rosário, por 3 minutos. 

 A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, a minha pergunta é para o representante do IPEA, mas ele não está na 

Mesa. Eu pergunto se V.Exa... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Ele também é humano, pode 

ter ido ao banheiro. (Risos.)  
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 A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - É verdade. Mas como eu 

percebi agora, V.Exa. poderia então... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Eu posso inverter a ordem. 

 Com a palavra o Deputado Adelmo Carneiro Leão, por 3 minutos.  

 O SR. DEPUTADO ADELMO CARNEIRO LEÃO - Sr. Presidente, eu também 

gostaria de falar com a Mesa completa. Pode ser? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Está bom. 

 O Deputado Valdir Colatto não está presente. 

 Com a palavra o Deputado Danilo Cabral. S.Exa. tem o tempo de Liderança 

do PSB, de 6 minutos, e mais o de inscrito, de 3 minutos. 

  O SR. DEPUTADO DANILO CABRAL - Não vou usar o tempo todo, Sr. 

Presidente. Vou procurar ser o mais breve possível, até porque já me senti 

contemplado com muitas das falas feitas anteriormente. Acho que aqui há alguns 

consensos e eu queria destacá-los. 

 O primeiro consenso de tudo que foi falado aqui é o de que o ajuste é 

necessário — algum ajuste é necessário. Não vi, em nenhuma das falas, ninguém 

questionar a necessidade de darmos um corte, digamos assim, na paralisia e na 

sangria das contas públicas do Estado brasileiro. Isso está posto, e ninguém 

discutiu. Agora o que nós estamos discutindo é como fazer esse ajuste, por onde 

fazer esse ajuste. 

 Outro consenso que há entre nós é o de que não cabe mais um ajuste pelo 

modelo tradicional de aumento da carga tributária. Isso também foi consensual, por 

tudo que temos aqui posto, uma carga tributária de 37% do nosso PIB. Não cabe 

sobrecarregar ainda mais a população com aumento da carga tributária. Então, o 

aumento se dá pelo corte e pelo caminho da despesa. 

 Foi falado aqui, inclusive pelo Deputado Thiago Peixoto — e eu concordo com 

isso —, que há, de fato, um espaço dentro da despesa pública do Estado brasileiro, 

do qual precisamos tratar, que é o custo da ineficiência do Estado brasileiro. Houve 

avanços do ponto de vista das vinculações constitucionais, a fim de que fossem 

garantidos recursos para políticas públicas que consideramos fundamentais, como 

educação e saúde. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Por favor, feche essa porta aí. 
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 O SR. DEPUTADO DANILO CABRAL - Nós entendemos que há um espaço 

a ser buscado dentro da melhoria da eficácia do Estado brasileiro, conforme está 

previsto na própria Constituição. Mas sabemos também que há um limite e que isso 

não vai resolver o nosso problema. Nesse ponto, começamos a entrar em 

divergência aqui: por onde começar esse corte da despesa que vai além do ajuste, 

que vai além da melhoria da eficácia? 

 O Secretário Murilo Portugal fez algumas colocações aqui. E está muito claro 

também, há dois vieses postos, que este é um debate de natureza política mesmo: 

por onde vamos fazer esse ajuste? 

 A lógica de toda a defesa que ele fez foi em cima da manutenção do sistema 

financeiro, da necessidade de honrarmos os pagamentos da dívida. Eu até anotei 

uma frase que ele disse aqui, do risco de vulnerabilidade do sistema financeiro. Eu 

acho que esta é a palavra-chave deste debate: vulnerabilidade. Qual é a 

vulnerabilidade que estamos discutindo? Qual é a vulnerabilidade que estamos 

discutindo? É o equilíbrio da vulnerabilidade de todo o sistema financeiro. Temos 

que buscar, de fato, o ajuste fiscal, mas preservando e respeitando a vulnerabilidade 

de parcela expressiva da sociedade, que também teve lá atrás a conquista do 

equilíbrio fiscal, a partir, sobretudo, da implantação da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Então, a sociedade teve um conjunto de conquistas sociais. E precisamos 

destacá-las, sim, e colocá-las nessa balança. 

 O ajuste fiscal não é um fim em si, ele tem que respeitar também o conjunto 

das conquistas sociais do povo brasileiro, ocorrido notadamente nos últimos 10 

anos, 12 anos. Isso precisa estar nessa balança. 

 Então, ao se falar de temas como, por exemplo, o das vinculações 

constitucionais, achar que tirar as vinculações representa algum tipo de avanço, 

absolutamente! Estas são conquistas da sociedade brasileira: a vinculação à 

educação; a vinculação aos gastos da saúde, no sentido de preservar direitos que 

são inalienáveis do povo. Foram essas vinculações que permitiram ao Estado 

brasileiro, ainda de forma precária... O Deputado Thiago falou aqui dos resultados 

do IDEB desta semana, que mostraram que ainda há um enorme desafio, e este 

Congresso Nacional já fez o debate, a partir da constituição do Plano Nacional de 
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Educação, uma tarefa a ser feita em um horizonte semelhante a esse ajuste que 

está proposto aí, mas que não cabe dentro dele. 

 Não sei se o Deputado Aleluia ainda está aí, mas S.Exa. falou a respeito do 

acesso à água, do acesso ao trabalho. Pergunto: o que vai ser feito com a discussão 

do piso nacional do professor? O que vai ser feito com milhares de brasileiros que 

ainda não têm acesso à creche? O que vai ser feito com milhares de brasileiros que 

ainda não têm acesso ao ensino médio? É esse debate que temos de fazer também, 

e não um debate maniqueísta, o bem contra o mal. Não cabe esse debate. Temos 

que encontrar um caminho que preserve as conquistas e a necessidade de ajuste 

fiscal, mas que também garanta a preservação dos avanços das conquistas da 

sociedade brasileira. 

 Eu repito o que o Deputado Thiago disse aqui: “É importante melhorarmos a 

qualidade do gasto público brasileiro?” É importante. Agora será que estamos 

maduros para desvincular as receitas se ainda não garantimos o acesso? Como 

vamos tirar essas vinculações constitucionais se não garantimos aos cidadãos os 

direitos? Vamos melhorar a qualidade do gasto depois de garantirmos... 

 Há um consenso neste Congresso. Inclusive debatemos isso no Plano 

Nacional de Educação, em 2014. Foi feito um grande debate sobre a importância de 

se garantir 10% do PIB brasileiro para a educação pública brasileira; depois 

colocaram um “jabuti” da privada dentro dela para poder dar os 10%. Mas há o 

consenso de que ainda temos uma larga estrada até chegar a uma educação 

pública de qualidade. Assim como há o consenso em relação à importância de se 

garantir a não vulnerabilidade do sistema financeiro, há também o de que sem 

educação não vamos a lugar nenhum neste Brasil. Como é que se equilibra isso? 

Ou a educação não é importante? Ou garantir a cidadania dos jovens não é 

importante? 

 Foi feito outro debate aqui relativo a um estudo que identificou que não 

haverá perdas. Está aqui o estudo da Consultoria Legislativa da Casa. Nas áreas de 

saúde, educação e assistência social, fala-se da retirada de 345 bilhões de reais no 

horizonte de 2017 a 2025. Nós precisamos debater isso. Procede isso? Eu nem 

estou dando pleno valor a isso aqui, mas precisamos debater. Isso aqui é 

procedente? Se é procedente, como vamos tapar esse buraco? Fala-se em retirar 
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58 bilhões de reais só da educação e 160 bilhões de reais da saúde pública 

brasileira. E o Deputado Patrus Ananias falou aqui que a assistência social terá 125 

bilhões de reais a menos. Como se equilibra isso? 

Eu acho que é esse o debate que temos de fazer, de forma muito serena, 

muito tranquila, sem maniqueísmo, como eu disse, sem fazer disso um cabo de 

guerra, procurando encontrar um caminho que preserve isso. É fácil? Não é fácil. 

Mas o papel deste Congresso é escutar a sociedade e encontrar o equilíbrio daquilo 

que precisamos. 

Estou fazendo essa ponderação, não tenho indagações a fazer, mas eu acho 

que o PSB — e falo em nome do partido — tem procurado sempre encontrar o 

caminho da verdade pelo meio. Às vezes, ele não está de um lado nem do outro, 

mas pode estar pelo meio. Devemos tentar encontrar esse caminho. 

Agora, da forma como está, não há condições de se prosseguir. Essa PEC, 

da forma como está proposta também, não tem condições de avançar. Temos que 

praticar o velho processo dialético: tese e antítese, buscando uma síntese que 

construa, sobretudo, o caminho da cidadania do povo brasileiro. 

 É isso. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Muito obrigado, meu xará. 

 Aproveito a oportunidade para parabenizar o Estado de Pernambuco, que 

teve a primeira nota no IDEB nacional. 

 Agora com a volta do Prof. Ernesto e da Profa. Maria Lucia, concederei a 

palavra aos dois últimos inscritos. Depois passarei a palavra aos palestrantes para 

as suas considerações finais. 

 Com a palavra a Deputada Maria do Rosário, por 3 minutos. 

 A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Obrigada, Sr. Presidente. 

 Eu quero cumprimentar todos os colegas e as pessoas que participam 

conosco desta reunião e me dirigir ao Dr. Ernesto Lozardo para perguntar sobre os 

estudos que tem o IPEA acerca do impacto dessa emenda constitucional na vida 

dos brasileiros e das brasileiras nos próximos 20 anos. Nós precisamos que o IPEA 

cumpra o seu papel de Estado brasileiro, realize esses estudos e nos apresente com 

clareza. Isso porque, senhores e senhoras, estamos diante de uma responsabilidade 

que impacta não apenas a nossa geração, mas praticamente a geração futura. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PEC 241/16 - Novo Regime Fiscal 
 Número: 1074/16  12/09/2016 
 
 

 71 

 Costuma-se dizer que uma geração conta-se em 25 anos. Então, 20 anos nos 

aproximam de uma nova geração, e as responsabilidades éticas que devemos ter 

vão além, Dr. Murilo Portugal, do binômio e da dicotomia aqui apresentada e muito 

bem questionada pelo Deputado Patrus Ananias sobre público versus privado, sobre 

desenvolvimento, em que a dimensão do crescimento econômico é tratada como 

antítese do desenvolvimento social e humano, em que as políticas sociais são vistas 

como gastos, como impedimento para o desenvolvimento. 

 Eu quero dizer aos senhores que devemos nos dedicar a isso. E peço ao 

IPEA que estude qual é o custo de obstrução das políticas que estão em curso. Isso 

porque, meu caro Deputado Patrus, quando nós paramos de investir em educação, 

em saúde pública, em assistência social, por 1 ano, voltamos 20 anos. 

 Há poucos dias, quando Henrique Meirelles esteve nesta Comissão, ele disse 

— o que é verdade — que entre os 10% com renda mais baixa estão aqueles que 

mais estão sofrendo pelo desemprego. Mas eu quero dizer aos senhores e às 

senhoras que, se tomarmos as providências que estão previstas na PEC 241, esses 

é que estarão condenados, porque as capacidades individuais dessas crianças e 

jovens serão obstruídas, como diz Amartya Sen. 

 Os senhores estão de costas para Florestan Fernandes, que escreveu A 

Integração do Negro na Sociedade de Classes: uma difícil via crucis a caminho da 

redenção, na qual demonstrou que os negros não foram de fato libertos quando 

ingressaram na sociedade como não escravos. As redes invisíveis desqualificam os 

indivíduos na ocupação dos espaços e constituem uma subcidadania. Por 20 anos, 

este Governo quer condenar brasileiros e brasileiras à subcidadania. Crianças que 

não forem às creches, crianças que não estiverem atendidas serão aquelas que não 

terão a oportunidade de contribuir com as suas vidas e com o Brasil. 

 Há um cálculo sobre isso, Dr. Ernesto Lozardo? Há um cálculo sobre isso, Dr. 

Murilo Portugal? Porque isso custa à dívida do Brasil e custa muito mais do que 

aquilo que os senhores querem deixar de investir nas políticas sociais brasileiras. 

 Muito obrigada. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputada 

 O último inscrito é o Deputado Adelmo Carneiro Leão. 
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 O SR. DEPUTADO ADELMO CARNEIRO LEÃO - A primeira palavra é 

dirigida ao Deputado Darcísio Perondi. No início deste ano, com muita ênfase, 

juntamente com muitos de nós, V.Exa. votou a Emenda Constitucional nº 1 para 

garantir mais recursos. Eu vi a dedicação e o empenho com que V.Exa. votou a 

Emenda nº 1, que hoje está na gaveta, num contraponto à PEC 241. Então, é com 

essa consideração que peço a V.Exa. que seja sensível à questão da saúde e que 

mantenha seu compromisso, como sempre tem feito aqui. E a PEC 241 é contrária a 

esse princípio. 

 A minha segunda palavra é para tratar dessa questão colocada aqui com 

muita propriedade de que a relação dívida-PIB tem uma influência efetiva na taxa de 

juros. Como há uma variação bastante grande na história do Brasil, que efeito teve 

essa variação na relação dívida-juros? Agora que nós estamos nessa situação, usa-

se esse argumento; mas, quando ela estava lá embaixo, qual foi o trato? Foi 

diferente? Todo mundo estava silente? Ora, tenha paciência com essa situação! Os 

argumentos são muito conjunturais e para determinados momentos da nossa 

história. Estamos fragilizados. 

 A terceira questão que eu quero colocar aqui é que a questão tributária 

realmente está alta. Mas ela está alta para quem e para quantos? Então, eu volto a 

me alinhar com essa consideração que o ex-Ministro, o Deputado Patrus Ananias, 

colocou com muita propriedade: é preciso recuperar recursos. 

 Fala-se muita da questão da confiança: “Temos que dar confiança ao 

mercado”. Ora, e o mercado? E o Brasil? Qual é o nível de confiança que o Brasil 

tem que oferecer ao mercado e que o mercado tem que oferecer ao Brasil? Que 

relação é essa, em que sempre temos de ceder à lógica do mercado? Por que os 

bancos — há 12 bancos que mais ganham neste mundo — não podem confiar, não 

podem ter um gesto de solidariedade e de respeito com o povo brasileiro, admitindo 

a redução dos juros? Por que não admitem que não querem reduzir os juros? 

 Tudo o que nós estamos dizendo aqui se resume no seguinte: “Não, nós 

estamos discutindo a PEC 241, Deputado Danilo Forte.” Na realidade essa questão 

que estamos discutindo repercute em nossa vida. Vemos tudo que está sendo feito: 

redução de direitos; redução de recursos na saúde e na educação; redução de 
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investimentos na agricultura, na agricultura familiar, na nutrição do nosso povo, da 

nossa gente. Vão comprometer esses recursos! 

 O Deputado José Carlos Araújo está perguntando e já sabe a resposta. Todos 

nós sabemos a resposta do que isso significa. 

 Por último, só para concluir, Deputado Danilo, quero falar sobre essa questão 

de que a D. Dilma vetou uma proposta da auditoria da dívida, como se nós não 

fossemos responsáveis. A culpa é dela! O que está no art. 26 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias não vale para fazermos a auditoria da 

dívida? Isso não impede que auditoria da dívida seja feita. 

 Por último, mas por último mesmo, eu sei que a questão do não pagamento 

da dívida tem consequência enorme, mas quero fazer uma pergunta sobre a 

auditoria da dívida. Quais as consequências e por que não se faz? Quem vai reagir 

à auditoria da dívida no Brasil hoje? (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputado Adelmo 

Carneiro Leão. 

 Vamos agora às considerações finais dos palestrantes. Cada um disporá de 

até 10 minutos. 

 Com a palavra o Prof. Ernesto Lozardo. 

 O SR. ERNESTO LOZARDO - Peço que coloque na tela o meu último 

eslaide. 

 A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - O som não está funcionando 

direito. 

 O SR. ERNESTO LOZARDO - O som está baixo. 

 Em primeiro lugar, só para esclarecer o que foi levantado em relação às 

empresas independentes ou não dependentes, elas farão parte do novo projeto de 

lei. Então, não é aqui que tem de se discutir isso. Essa discussão é para depois, e 

não na PEC 241. Queria esclarecer isso. 

 Em segundo lugar, a PEC não trata de Estados e Municípios, só de gastos da 

União. Então, vamos nos concentrar no que a PEC diz, senão vamos ficar falando 

do Brasil desde o seu descobrimento e não vamos chegar a uma conclusão. É perda 

de tempo não focarmos na PEC 241 e ficarmos fazendo um discurso mais de 

natureza política do que efetiva em relação a ela. 
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 Quanto à diferença de dívida bruta e líquida é o BNDES que está fazendo 

essa pequena diferença entre os gastos de 300 milhões de dólares. Depois eu 

posso até detectar que isso não é caso da PEC 241. 

 Há muitas questões, mas vou falar de algumas rapidamente. Uma delas é 

como a PEC pode ajustar os empregos. Bom, deixe-me falar uma coisa. Eu gosto do 

Deputado Ananias quando ele fala com o coração, porque aí bate comigo. Mas, 

quando fala de convicções políticas, não bate comigo. Então, eu gosto quando o 

senhor fala com o coração, porque falamos juntos, nosso coração bate da mesma 

maneira. 

 Só digo o seguinte: nós temos que criar juízo. Há muito tempo, o Brasil não 

tem muito juízo na área de governança pública. Isso não é de hoje. Estamos 

perdendo o bonde da história várias vezes, por conta de não termos políticas 

públicas direcionadas ao crescimento econômico. O que quero dizer com isso? Para 

crescer, tem que haver poupança. Senão, não tem investimento. O setor público não 

tem poupança, porque se endivida demais para ter um investimento.  

 Então, nós precisamos saber que Brasil nós queremos. Outro dia, o senhor 

falou do Deputado e ex-Ministro Delfim Netto, e eu até liguei para ele. O senhor falou 

que ele virou marxista. Ele deu risada. Ele falou algumas coisas que depois eu falo 

pessoalmente. Ele falou: “Eu? Marxista?” Por isso, eu falo com o coração e não com 

as convicções.  

 Então, no que a PEC ajuda na criação de emprego? Ou nós desenhamos o 

Brasil que queremos na PEC ou não vamos ter Brasil nenhum. Vamos ser Equador, 

Venezuela ou o que vocês quiserem imaginar. Eu quero um Brasil com o qual eu 

sempre sonhei. Quero um Brasil próspero para todos.  

 Nós imaginamos o seguinte: a PEC tem que ser discutida, e não rejeitada, 

como está sendo. Ela dá um critério de gastos públicos que possibilita uma 

avaliação da eficiência dos gastos públicos, do custo-benefício. Nós não fazemos 

isso.  

 O IPEA por muito tempo ficou longe do setor público. Eu fiquei muito surpreso 

quando eu vi que a penetração do IPEA como instituto, no Governo, foi muito 

pequena. Nós estamos recuperando isso onde se tem técnicos da melhor qualidade 

neste País. Então, eu quero já abrir aos senhores. O IPEA é dos senhores. Se os 
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senhores desejarem uma informação de análise de dados, nós estamos abertos a 

esta discussão.  

 E no que nós estamos engajados? Nós estamos muito engajados na PEC e 

na reforma da Previdência. Em todos esses projetos — Previdência, trabalhista, 

reforma tributária e a própria PEC —, nós estamos envolvidos. São profissionais do 

IPEA que estão fazendo essas mudanças, sugestões e reformulações. Nós estamos 

inseridos nesse contexto.  

 Como a PEC pode melhorar o nível de emprego? Ora, só (ininteligível) o 

nome de incerteza pública. No dia em que nós pudermos ter, então, um Orçamento 

mais previsível, é possível que nós tenhamos também inflação previsível, tenhamos 

a possibilidade de que não haverá aumento de impostos, ou seja, muito menos 

prejuízo na área social do País.  

 Concordo com V.Exa., Deputado Patrus Ananias, um País pobre como o 

nosso ainda precisa muito do Governo, infelizmente. Bom seria se o Estado pudesse 

andar nas suas próprias pernas sem a muleta do Governo, mas não temos isso 

ainda. Estamos longe e precisamos do Governo, na área de saúde e educação.  

 Agora, temos que ter o que o senhor nos disse, com toda a qualidade. Abre-

se uma janela aqui para todos nós, incluindo IPEA, para a avaliação das políticas 

públicas corretamente. E precisamos disso. Aqui não é a carta de Pero Vaz de 

Caminha, em que plantando tudo dá. No setor público, não é assim. Há que se ter 

critério nos gastos públicos. Há que se ter o que o senhor acabou de falar, auditoria 

nas contas públicas. Avaliar o que o senhor está falando é uma coisa importante. 

Para onde vai o dinheiro do cidadão e qual benefício que ele terá? Isso é 

fundamental e é por isso que eu estou no IPEA. Eu não sairia da minha tranquilidade 

de São Paulo para vir para o IPEA sem outra razão.  

 A PEC trata de ensino superior. Vou só tocar na sua questão, pois não tenho 

mais tempo. Nossa educação é de baixo nível, pobre e desfocada, não formando 

profissionais de mercado, mas sim pessoas que mal sabem ler, escrever ou pensar. 

Se nós reformulássemos a educação com o intuito de colocá-la para o emprego de 

fato, para que as pessoas pudessem ser profissionais de mercado, mudaria a figura, 

já que os homens seriam treinados e preparados. Nós não temos esta preocupação. 

É um ensino abstrato, que vale tudo. Não é assim.  
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 Nós precisamos ter mais cursos profissionalizantes, mudar a óptica da 

educação, não sendo tão genérica e mais específica em métodos quantitativos, 

como Matemática, Português e História. É preciso dominar isso para prepará-los 

para uma vida de emprego. 

 A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Gostaria de convidá-lo para vir à 

Comissão de Educação, que, aliás, é neste plenário aqui, porque é bom que a gente 

debata. Essa sua opinião é muito difícil de apenas ouvir e não poder responder. Foi 

uma posição muito difícil para ouvi-lo apenas como expectador. O senhor tem 

tempo. Eu estou fazendo um aparte antirregimental.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Espere aí! Não pode 

interromper! Obrigado, Deputada Maria do Rosário, mas a palavra é do palestrante. 

Obrigado pelo convite. Deputada Maria do Rosário está sendo inconveniente aqui e 

utilizando o tempo do palestrante.  

 A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Eu presidi essa Comissão e eu 

achei a sua fala sobre educação muito... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputada Maria do 

Rosário. 

 A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Eu estou fazendo um aparte 

antirregimental, porque presidi esta Comissão e achei a sua fala muito longe das 

necessidades da educação. Eu respeito V.Sa., mas o senhor tem que se informar no 

IPEA. Desculpe-me! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Ela começou bem, mas é 

sempre assim. Professor, conclua. 

 O SR. ERNESTO LOZARDO - Deputada, eu até tenho uma grande 

admiração pelas suas convicções. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. ERNESTO LOZARDO - Não, vamos dizer o seguinte: o mundo mudou. 

Nós sabemos disso. Hoje, a concorrência internacional é brutal. Hoje, a China está 

treinando 60 milhões de jovens para concorrer em âmbito mundial. Vai arrasar 

conosco. Vai arrasar conosco. 

 Onde estão os nossos jovens sendo preparados para a competitividade 

global? Nós temos que nos preocupar, porque o cenário é outro. É de uma 
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concorrência global de produtividade. Por favor, ou a gente entende o que é 

produtividade ou nós estamos danados. Produtividade é saber fazer as coisas e 

refletir por conta própria, ser produtivo. A China está fazendo isso. São 60 milhões 

de jovens com até 16 anos com o intuito de ocupar emprego em vários outros países 

tecnologicamente preparados. Onde é que a nossa educação chega próxima disso? 

Não chega. Então, nós temos que olhar no cenário mundial o risco que nós temos, 

que é o nosso padrão de educação, e nos adequarmos, entendeu? Acho que aí não 

existe dogma. Existe o seguinte: saber como fazer e não meramente sair sem saber 

ler e escrever.  

 É importante essa nossa dedicação na reformulação do nosso ensino, muito 

importante, e a criação no nosso jovem de uma coisa que é fundamental para o 

progresso de todos nós, a ambição produtiva. Ele tem que ter ambição também. Não 

é só a educação. “A troco de quê?” Você vai ter um emprego melhor. Você vai ter 

um salário melhor. Você vai poder entrar num nível de emprego de melhor qualidade 

e escapar da pobreza. Nós temos que pensar nisso. Como escapar da pobreza? É 

só com qualificação. Não há outro argumento. Se o meu argumento não é bom, não 

é o que só a senhora quer ouvir, paciência. Mas é no que eu acredito.  

 E acho que o IPEA está engajado nessa agenda de educação, de saúde e de 

tecnologia, de como preparar o nosso País para o futuro. Nós estamos agora 

desenhando um novo programa, os Desafios da Nação, para que nos coloque num 

País internacionalmente concorrente em âmbito global. 

 Concordo muito com V.Exa., Ananias, e com os demais que falaram. 

Realmente, não faz jus um País pobre ter a taxa de lucro dos bancos. Eu concordo. 

O Murilo também concorda com isso. Não é diferente. Mas quem faz isso? Quem é o 

causador desse lucro tão alto? É o Governo, ou seja, ele gasta mais do que 

arrecada.  

 Entendam o seguinte. Há três formas de se financiar o gasto público: emissão 

de moeda, aumento de impostos e aumento de dívida. Não há outro jeito. Ou nós 

temos equilíbrio fiscal, em que essas três coisas parem de existir, ou nós vamos 

continuar engordando os bancos. Vou falar com toda a clareza. Meu amigo está 

aqui. Ele é meu amigo há muitos anos. Não venham, então, depois reclamar que 

bancos estão ganhando muito dinheiro. Estão, sim, porque nós não temos disciplina 
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fiscal. A ordem fiscal no País, o equilíbrio fiscal, não significa prejudicar as pessoas 

necessitadas. 

 Vou dar um exemplo para que se entenda o que eu estou falando. O consumo 

de fralda geriátrica cresce muito mais do que o de fralda infantil no Brasil. Isso já é 

um sinal importante. Ou a gente cuida de todos eles, dos idosos e dos jovens, ou 

vamos cuidar de quem? Vamos ficar na retórica?  

 Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, professor Ernesto. 

Até porque nós todos vamos ficar idosos também, não é? 

 Tem a palavra a professora Maria Lucia Fattorelli. 

 A SRA. MARIA LUCIA FATTORELLI - São 12 minutos, Deputado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - São 10 minutos peremptórios. 

É que a Deputada Maria do Rosário atrapalhou. São 10 minutos. 

 A SRA. MARIA LUCIA FATTORELLI - O.K. Então, vou ser bem rápida. 

 Primeiro, o Deputado Silvio Torres ainda se encontra? (Pausa.) Já saiu. Bom, 

o que ele falou? Que estava desviando do assunto ao falar de empresa estatal não 

dependente. Ele não deve ter lido o projeto, que no § 6º diz que não se incluem nos 

limites, no congelamento, despesas com aumento de empresas estatais não 

dependentes.  

Por favor, dá para colocar na minha apresentação aquela tela em que há a 

foto do Meirelles? Os senhores Deputados receberam o impresso, está na página 8. 

O Sr. Meirelles já conversou com o TCU, estamos propondo, no caso da União, que 

se adote o mesmo modelo. Já está sendo conversado, já está previsto aqui na PEC 

o mesmo modelo que está sendo implantado em Estados e Municípios. 

 Então, a responsabilidade dos senhores e das senhoras é muito grande, 

porque, amanhã, quando essas empresas estiverem funcionando, estiverem 

gerando dívida pública sem contrapartida, estiverem transferindo de maneira 

escandalosa recurso público para garantir mais lucro ainda para os bancos, os 

senhores não vão poder dizer: “Eu pensei que estava votando só para proteger a 

PETROBRAS e a ELETROBRAS”. Os senhores não vão poder dizer isso, porque os 

senhores ouviram, ouviram e viram os documentos de como isso está funcionando 

nos Estados, nos Municípios e qual é o plano, porque há a declaração do Ministro 
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Meirelles na revista Exame que diz que é o mesmo modelo que está sendo 

implementado na União. Esse é o primeiro ponto. 

 O segundo ponto é que a PEC se refere apenas à Constituição Federal. Eu 

quero crer que todos os Parlamentares já leram pelo menos alguma Constituição de 

algum Estado. Todos os senhores têm a obrigação de saber que as Constituições 

dos Estados federados são espelhos da Constituição Federal. Então, o que os 

senhores estão aprovando aqui para a Constituição Federal vai imediatamente se 

espalhar em todas as Constituições Estaduais, o que aumenta brutalmente a 

responsabilidade dos senhores. 

 Hoje, esse esquema que está acontecendo em São Paulo, em Belo 

Horizonte, em vários outros Estados e Municípios é ilegal, pode-se abrir processo e 

tudo o mais. Na hora em que se colocar isso aqui na Constituição, V.Exas. dão uma 

ajeitada. É a mesma coisa o seguinte: está errado? Vamos dar um jeito de corrigir. É 

como um filho que joga lama no meio da sala: “Filho, não pode fazer isso. Vamos 

limpar.” O que esse projeto faz? Já que se jogou lama na sala, joga-se no resto da 

casa e em todas as outras casas, de todos os lugares. Não é possível isso, permitir 

o alastramento desse esquema. 

 Então, é o seguinte: nós temos que saber o que é isso de empresa estatal 

não dependente que a PEC está deixando de fora do limite, o mesmo limite que está 

colocando para todos os gastos primários, esse aí está fora. Então, já mostramos a 

que se refere e já mostramos a foto em que o Ministro da Fazenda está conversando 

com o TCU sobre a implantação do mesmo esquema na União. Então, não há isso. 

 Terceiro ponto, o Deputado Thiago Peixoto me perguntou por que se falou 

aqui que o Projeto de Lei nº 204, do Senado, não fala das empresas não 

dependentes. De fato, ele não menciona empresas não dependentes. Mas o que ele 

menciona, Deputado? Eu peço ao senhor que olhe a página 7 da cópia das minhas 

telas que foi distribuída aos senhores. Lá há a justificação do PLS 204. O que diz?  

 Esse PLS tem por objetivo autorizar e regulamentar as operações de cessão 

de crédito que já estão funcionando, que hoje já são efetuadas por alguns Estados e 

Municípios, que ganharão maior segurança. Essa é a justificação do PLS. E o que já 

está funcionando? Ele visa regularizar o que já está funcionando. E o que já está 

funcionando? Eu mostrei aqui documentos oficiais, Sr. Deputado Thiago Peixoto, da 
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Secretaria de Fazenda de São Paulo, da CPSEC - Companhia Paulista de 

Securitização, que mostram — a tela também está na página 7 — que a CPSEC é 

uma sociedade por ações, controlada pelo Estado, empresa não dependente. Eu 

estou mostrando documentos oficiais. Não sou eu que estou dizendo. Estou 

mostrando a exposição de motivos do PLS e documentos oficiais da CPSEC de São 

Paulo, projetados por nada menos do que a Secretaria da Fazenda do Estado de 

São Paulo.  

 Em relação ao cargo do Sr. Edson Nascimento, S.Sa. ocupou, na Secretaria 

da Fazenda de Goiás, o cargo de Superintendente-Executivo da SEFAZ. Era braço 

direito do Secretário-Executivo. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.)  

 A SRA. MARIA LUCIA FATTORELLI - Tem que corrigir, o senhor tem razão. 

Eu vou corrigir. Ele acabou de deixar de ser Secretário do Tocantins, onde as 

debêntures estão sendo oferecidas com 60% de desconto. Eu queria saber quem 

está comprando, mas esse dado é sigiloso, a não ser que haja uma denúncia, como 

a que veio de BH sobre o BTG. E ele foi Secretário-Executivo na Secretaria da 

Fazenda de Goiás. Era o executor dessa questão.  

 Em relação, Deputado Patrus Ananias, aos impactos dessa empresa, registro 

que são brutais. Imagine que quem está emitindo a debênture, que é vendida, é a 

empresa e quem recebe o dinheiro que o investidor privilegiado pagou pela 

debênture é a empresa. Só que a empresa tem que pagar os juros, que são maiores 

do que a parcela anual que ela paga. E tem que pagar as consultorias, os custos 

financeiros etc. É um rombo muito grande. E isso tem garantia pública. Isso está 

documentado na exposição da Secretaria da Fazenda de São Paulo.  

 Não há dinheiro disponível para isso. De onde vai sair o dinheiro para isso? A 

PEC 241 está deixando aberta a comporta dos recursos públicos para essas 

empresas estatais não dependentes. É um esquema brutal. O impacto é muito forte. 

 Em relação à soberania, eu lhes pergunto: qual é a gênese desse modelo? É 

o FMI. É o mesmo desenho do esquema montado na Europa. A empresa EFSF S.A. 

está sediada em Luxemburgo, paraíso fiscal, porque nenhum outro país aceitaria um 

esquema desses. É uma sociedade de propósito específico, estatal não dependente. 

Tem como sócios os países europeus. Emite papéis, e esses papéis viram dívida. 
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No primeiro ano, a garantia dos países europeus para a EFSF foi de 440 bilhões de 

euros. No segundo ano, já pulou para 780. É o que vai acontecer aqui: garantia 

estatal brutal para esse tipo de empresa.  

 Então, não há dúvida de que eu estou tratando de um tema central, 

mencionado expressamente no texto da PEC. É uma benesse que está fora do 

congelamento. Estou mostrando dados oficiais de como está funcionando em 

Estados e Municípios esse esquema. O PLS 204, que está no Senado, está 

querendo legalizá-lo. E a PEC 241 quer garantir recursos. Fecha-se o ciclo. 

 Eu queria aproveitar a oportunidade para declarar que, em momento nenhum, 

eu falei em deixar de pagar a dívida e muito menos em calote. Aliás, eu falei o tempo 

todo em auditoria, porque não sabemos quem detém os títulos da dívida brasileira. 

 O Sr. Murilo Portugal confirmou isso, porque repetiu o que eu falei. Quero 

saber dos setores que detém os títulos da dívida. Quanto os bancos têm? Quanto os 

fundos de pensão têm? Eu quero saber quem detém os títulos da dívida — que 

banco, que fundo nacional ou estrangeiro —, porque é um gasto público, arcado por 

nós. Cadê a transparência dos gastos públicos? Eu pago a dívida. Todo mundo aqui 

paga. Quanto mais pobre, mais paga. E não sabemos para quem pagamos.  

 Os percentuais que o Dr. Murilo mencionou são diferentes dos meus porque 

ele se esqueceu de incluir 1 trilhão que está no Banco Central, mas que não fica no 

Banco Central. O Banco Central do Brasil troca com os bancos, nas operações de 

mercado aberto que correspondem à remuneração da sobra de caixa dos bancos, 

numa política suicida que vem executando. (Palmas.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Profa. Maria Lucia 

Fattorelli.  

 É importante esclarecer duas coisas. Primeiro, como eu já disse, sou 

signatário da Auditoria da Dívida. Segundo, não há aumento de capital de nenhuma 

empresa estatal sem a aprovação do Congresso Nacional.  

 Com a palavra o Prof. Murilo Portugal Filho. 

 O SR. MURILO PORTUGAL FILHO - Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria 

agradecer às Exmas. Sras. Deputadas e aos Exmos. Srs. Deputados as perguntas 

feitas. Vou tentar respondê-las na ordem em que foram feitas.  
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 O nobre Deputado Thiago Peixoto pergunta se há uma conspiração dos 

banqueiros para que o Brasil tenha esses juros altos e se é possível reduzir os juros 

por canetada.  

 Deputado, eu não sou banqueiro. Estou trabalhando há 5 anos nesse setor. 

Talvez, eu me classifique como um bancário, mas a minha experiência diz que os 

banqueiros gostam do crescimento econômico e do desenvolvimento do País e de 

ter lucros e ganhar dinheiro financiando o crescimento econômico e o 

desenvolvimento do País. E juros baixos são mais favoráveis para se obter estes 

objetivos, de crescimento econômico e de desenvolvimento, do que juros altos. Na 

verdade, juros altos geram inadimplência, o que representa um custo muito grande 

para o setor financeiro.  

 É verdade que a taxa de juros no Brasil é muito alta. E é verdade que nós 

precisamos reduzi-la. Infelizmente, não é possível reduzir juros por canetada. Nós já 

tivemos essa experiência. A Presidenta Dilma, bem-intencionada, resolveu fazer 

isso. Foi quando a política macroeconômica do País começou a se reverter na 

direção que nos levou a esta recessão em que nós estamos.  

 Não há um único motivo, mas uma combinação de motivos, para a taxa de 

juros no Brasil ser tão elevada. Eu vou citar alguns, mas eu acho que um dos 

principais é a questão fiscal.  

 O setor público tem uma despoupança muito grande. A taxa de poupança do 

Brasil é baixa. A poupança privada está mais ou menos no mesmo nível dos outros 

países, mas a poupança pública, não. Segundo matéria da Folha de S. Paulo, que 

saiu há poucos dias, o Governo absorve 72% dos recursos que transitam no 

mercado financeiro. Então, a taxa de juros tem que ser alta, para que o Governo 

consiga colocar esses papéis.  

 Outro fator que faz com que a taxa de juros seja muito alta no Brasil é a 

segmentação do nosso mercado de crédito. Atualmente, 52% do mercado de crédito 

são regidos pela taxa SELIC, e 48% são regidos a taxas subsidiadas pelo 

contribuinte — a TJLP e taxas menores do que ela.  

 Qual é a implicação disso para a taxa de juros? O Banco Central tem que 

manejar um instrumento, a taxa SELIC, que precisa afetar toda a economia, mas 

que, na prática, só afeta 52% do mercado de crédito. Então, para afetar os outros 
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48%, que não são ligados diretamente à SELIC, o Banco Central tem que colocar a 

taxa de juros num patamar muito mais alto do que precisaria se a taxa SELIC 

afetasse inteiramente o mercado de crédito no Brasil.  

 Nós podemos fazer uma conta: a taxa SELIC está em 14,25% e a TJLP, em 

7,5%. Se nós tirarmos uma média simples das duas taxas, o resultado vai ser algo 

em torno de 11%. Essa é a taxa de juros no Brasil. Alguns pagam 14,25% para 

subsidiar os outros que pagam 7,5%.  

 Outra razão pela qual a taxa de juros é elevada no Brasil é a nossa inflação, 

que é muito alta e muito volátil. A nossa inflação é o triplo da dos países 

desenvolvidos e é o dobro da dos países de mercado emergente. Então, quando 

uma pessoa vai colocar um título público, ela não sabe se a inflação vai ser igual à 

média ou se vai ter um pico naquele ano. Quanto mais volátil e mais alta for a 

inflação, maiores serão os juros nominais exigidos antes para colocação da dívida 

pública.  

 Outra razão é a insegurança jurídica. Nos outros países, o futuro é incerto. No 

Brasil, infelizmente, como já foi dito, até o passado é incerto. Há uma judicialização 

muito grande dos temas no Brasil. A Justiça demora muito a decidir, e isso gera uma 

incerteza, que acaba se transformando em risco.  

 Além da taxa de juros, o spread no Brasil também é muito elevado. Quais são 

as razões para isso? Nós fizemos uma pesquisa internacional — ainda não 

divulgamos os resultados —, na época em que a Presidenta Dilma levantou esse 

assunto, observando o spread no Brasil e em vários outros países do mundo.  

 O custo da inadimplência no Brasil é quatro vezes maior do que a média dos 

outros 12 países que foram estudados, não só porque a taxa de inadimplência é 

alta, mas principalmente porque a taxa de recuperação dos créditos inadimplidos é 

baixa. Por exemplo, no caso dos veículos, um bem, em um empréstimo que é dado 

como garantia, a taxa de recuperação é 15%. Se entram na Justiça, os bancos 

recuperam 15% dos veículos 2 anos depois. 

 As nossas despesas operacionais são duas vezes maiores do que a média 

internacional. O custo tributário da intermediação financeira no Brasil, já 

respondendo um pouco à pergunta do nobre Deputado Patrus Ananias, é 46% maior 
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do que a média internacional. O custo dos depósitos compulsórios é duas vezes e 

meia maior. Há também os subsídios cruzados a que eu já me referi.  

 Então, esses são os fatores sobre os quais nós temos que trabalhar para 

reduzir a taxa de juros e o spread no Brasil, o que é objetivo do setor financeiro 

também. E nós estamos preparados para trabalhar junto com este Congresso 

Nacional com esse objetivo. 

 O nobre Deputado Patrus Ananias me pergunta se os bancos pagam 

impostos razoáveis no Brasil, se estão dando uma contrapartida ao povo brasileiro e 

se os rentistas pagam impostos.  

 Na verdade, Deputado, existe uma certa lenda urbana de que os bancos são 

o setor mais rentável do Brasil. O Valor 1000 publica, todos os anos, a lista das mil 

empresas mais rentáveis no Brasil. Amanhã, vai sair a publicação de 2015. Eu ainda 

não tenho os números de 2015, mas trouxe — vou deixar na mesa para serem 

distribuídos — os dados referentes aos anos de 2005 a 2014. Nesse período, os 

bancos ficaram colocados entre o quinto e o décimo quinto lugar entre os setores 

mais rentáveis no Brasil. Mas a imprensa só se interessa pelo lucro dos bancos. Os 

lucros dos bancos são realmente altos, em termos absolutos, mas há vários outros 

setores, como a mineração, mais rentáveis do que o setor financeiro.  

 A taxa de Imposto de Renda que os bancos pagam no Brasil, considerando o 

Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, é de 45%. E todos 

os outros setores da economia pagam 34% — 25% de Imposto de Renda, 9% de 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.  

 O Congresso aprovou duas vezes, uma vez por proposta da Presidenta Dilma 

e outra vez por proposta do Presidente Lula, um aumento da Contribuição Social só 

para os bancos, não para os outros setores da economia. É, a meu ver, uma política 

que talvez não seja a mais recomendada do ponto de vista da tributação pública, 

porque os tributos sobre a renda devem incidir sobre a renda de cada contribuinte, e 

não sobre a sua profissão.  

 Por exemplo, a alíquota máxima do Imposto de Renda de Pessoa Física é 

27,5%. Não há uma alíquota maior para quem seja dentista, médico ou advogado. 

Todo mundo que ganha um determinado valor, qualquer que seja sua profissão, 

paga 27,5%. Assim deve ser a tributação da renda.  
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 Então, as pessoas acham que os bancos, no Brasil, são o Itaú, o Bradesco, e 

os grandes bancos, esquecendo-se de que há 132 bancos. E alguns deles têm 

prejuízos, mas eles têm que pagar uma alíquota maior, pelo simples fato de eles 

serem bancos. Seria a mesma coisa que um dentista, que ganha 100 mil reais, 

pagar uma alíquota maior — se a tributação sobre a renda fosse diferenciada — do 

que um outro que ganha muito mais, mas tem uma outra profissão e tem uma 

alíquota menor. 

Deputado Aleluia, eu acredito que, talvez, o projeto de a água chegar lá na 

sua eleitora de Mansidão, não vai ser resolvido por esse projeto, porque este não 

trata da água. Mas, seguramente, a jovem desempregada de Itabuna e seu marido 

vão ser ajudados, porque esse projeto vai ajudar a aumentar o emprego, e vai ajudar 

a aumentar o crescimento do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Sr. Murilo, por favor, para 

concluir. 

O SR. MURILO PORTUGAL FILHO - O Deputado Jorge Solla e a Deputada 

Erika Kokay mencionam que é estranho que eu seja aqui um porta-voz do Governo 

e do setor privado, que o porta-voz do Governo seja o maior representante do setor 

privado. Talvez, eles não estivessem aqui quando eu iniciei a minha exposição, 

explicando que eu vim aqui em caráter pessoal, não como representante de nenhum 

setor, mas como um cidadão brasileiro que tem os mesmos interesses, os mesmos 

objetivos de V.Exas. de melhorar a situação do nosso País.  

Eu trabalhei quase 40 anos da minha vida no setor público, estou agora há 5 

anos no setor privado, e vim não para defender o Governo, não para defender o 

setor privado; eu vim aqui para defender coisas que eu acho que sejam do interesse 

do nosso País.  

Acho que eu já passei, aqui, do meu tempo. Recebi já duas campainhas...  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado. 

O SR. MURILO PORTUGAL FILHO - Então, vou terminar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Prof. Murilo.  

Não critiquem o Congresso Nacional! 
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 Eu gostaria de agradecer pelo comportamento a todos os Srs. Parlamentares 

que participaram desta audiência pública. Esta audiência já está com mais de 4 

horas de duração. 

O Relator queria usar a palavra? V.Exa. tem 2 minutos. 

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Parabéns, Doutora Maria Lucia; 

parabéns, Dr. Lozardo. Muito obrigado, Maria Lucia, Lozardo, Murilo. Vocês são 

patriotas, querem um Brasil melhor. Eu quero a dívida interna assim, que vai mostrar 

que 10% do PIB foi usado por um seleto grupo de empresas, através de subsídios 

do BNDES. Vai aparecer claramente, que aí é o conluio entre Poder, partido e 

grandes empresas, que derivou para a corrupção. 

Em relação às empresas de capital não dependente, o objetivo é a 

ELETROBRAS e a PETROBRAS. E não vai financiar. Aliás, 40 empresas estatais 

foram criadas até o fim do ano passado. Isso não vai acontecer. Aqui é para salvar a 

PETROBRAS. A ELETROBRAS, tomara que não precise. 

Nós temos que desenvolver uma cultura aqui. Eu acho que a cultura da 

inflação, que nós vivemos no Governo Sarney, e com o Plano Real... E, no Plano 

Real, nós começamos a ver — e temos que passar isso para os nossos filhos e 

nossos netos — que a inflação tira o valor do nosso salário. E como nós perdemos, 

nos últimos... O que o Governo Lula deu, nos últimos 5 anos, 6 anos, em ganho real, 

está indo para o fundo, está indo para o fundo. 

Então, vamos olhar com carinho que nós temos que trabalhar a cultura da 

inflação; da água, nós já aprendemos também; da energia, nós já aprendemos. 

Agora, a gente tem que começar a aprender outro processo: que não é 

pecado e nem heresia cuidar do dinheiro da gente, cuidar do dinheiro público como 

se cuidasse o dinheiro da gente, ou mais até. Isso que levou a esses números 

assustadores — assustadores! —, da dívida interna bruta, que, se não for 

enfrentada, o dinheiro que vocês ganham vai valer pó! Em 4 anos, 5 anos, vai valer 

pó. No Plano Collor, nós corríamos aos bancos. Vai acontecer isso. Não vai valer, o 

dinheiro, pelo peso disso aqui, que até a Doutora, com a sua baita experiência, não 

defende o calote. E reafirmou que não defende o calote. Parabéns, Doutora Maria 

Lucia! 

Estou encerrando, o senhor me permite mais um pouquinho. 
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Essa PEC, eu não quero essa PEC. E o Governo pensou assim. A Grécia e 

Portugal fizeram reajustes dolorosos, com aposentados ganhando a metade na 

Grécia! Demissão de funcionários públicos; fechamento de hospitais. Essa PEC, ela 

é suave! Ela não congela, ela reajusta pela inflação. Nós vamos diminuir um pouco a 

dívida, porque não vai ter o ganho real. Mas isso é para tentar diminuir um pouco a 

dívida. 

Então, não é súbito, não é agressivo. O Governo nosso não quis, o Governo 

do Michel não quis fazer como a Grécia, como a Espanha e Portugal. Por favor, 

estudem o que aconteceu lá. 

Fortalece-se o Parlamento, eu ouvi aqui. Fortalece o Parlamento ter um 

Orçamento verdadeiro, e não de mentira. E nós temos que desenvolvê-lo aqui 

dentro, desenvolvê-lo aqui dentro, trabalhando a eficiência do Orçamento, a 

prioridade. 

Vamos mais adiante. Vamos mais adiante. Sim, sim, saúde. O Governo 

atropelou, mudou o piso de forma arbitrária e vertical, em 2014, 2015. Eu não votei. 

Trinta e cinco Deputados não votaram. Mudou o piso, saiu do PIB nominal. Entrou 

para a receita corrente líquida. 

Senhores e senhoras, o Orçamento que o Governo Federal mandou, o ano 

passado, para este ano, foi o pior da história, porque a receita da corrente líquida, 

gerada de forma arbitrária e vertical, lá no palácio, há 2 anos... Eu, o Humberto 

Costa, o Rogério, o Padre Zé e outros brigamos lá e não conseguimos convencer 

que ia afetar. O Congresso consertou parcialmente a barbeiragem, ou o crime que o 

outro Governo fez com a PEC aprovada, a PEC 86. Consertamos parcialmente o 

Orçamento. O Congresso consertou este ano. 

E olhem, com a PEC, nós vamos consertar parcialmente, também, mais um 

pouco, o crime fiscal da PEC 86, gerada lá em 2014, no Palácio. 

Então, devagar. Eu vou explicar para o Danilo: devagar. Não vai diminuir. E o 

Congresso, como consertou no passado, poderá consertar este ano e aumentar 

mais. O Orçamento do ano que vem já é superior ao deste ano, já é superior ao 

deste ano. E este Congresso poderá aumentar, como sempre aumentou, e 

consertou. 
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E a educação não mexe com os dois eixos fundamentais. Pena que o Danilo 

não está aqui. O FUNDEB, que um avanço extraordinário para a educação, está fora 

do teto. Vou repetir: está fora do teto! 

Haverá concurso. Senhores funcionários, haverá concurso, desde que haja 

vacância. Desde que haja vacância. Vacância, e tenha limite dentro. 

A pior tragédia, meu querido...Eu gosto de ouvi-lo falar. O senhor é 

inteligente, o senhor é estudioso, meu caro Ananias. Primeiro, quanto ao Bolsa 

Família, não vamos entrar, porque eu discordo do que o senhor disse. Mas eu o 

admiro pela sua fala. Tragédia humana! Indignidade para com o cidadão é a posição 

do buraco fiscal, essa dívida louca, a inflação que rouba o salário.  

Ah, e não vai ter imposto, o pacote. Se se põe imposto no pacote aqui da 

PEC, para mais a economia. Não vai ter imposto. Não vai ter imposto, doutor, não 

vai ter imposto. Tragédia pós-Dilma, pós-Lula, perderam-se no controle do dinheiro 

público! Pós-Dilma, pós-Lula, perderam-se no controle do dinheiro. Elevaram de 7 

milhões de desempregados, de 5 milhões de desempregados para 12 milhões. O 

pior é que vai aumentar. Essa, sim, é a tragédia humana!  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado. 

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Essa, sim, é a tragédia humana! 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, senhores 

palestrantes, Profa. Maria Lucia Fattorelli.  

A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Presidente... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Presidente do 

IPEA, Ernesto Lozardo. 

 A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - ...depois de o Relator já 

pronunciar seu voto, eu estou achando difícil a coisa, aqui. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Presidente da 

FEBRABAN, Murilo Portugal Filho. 

A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Escuta, Perondi, seus colegas 

também... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Convoco reunião para o dia 5 

de outubro, às 14h30,...  
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O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Eu escutei. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) -....em plenário a ser definido... 

A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Tem opinião firmada sobre 

tudo? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) -... para tratar de mais uma 

audiência pública; e reunião da Mesa Diretora desta Comissão da PEC 241, no dia 3 

de outubro, às 11 horas, na sala da Liderança do Governo.  

Agradeço a todos. Que Deus nos proteja!  

E, agora, vamos para uma sessão histórica da Câmara dos Deputados, com 

uma pauta espinhosa, para nós decidirmos hoje o futuro da dignidade desta Casa. 

Meu muito obrigado a todos! 

 


