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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Bom dia a todas e a todos. 

 É um prazer estarmos aqui mais uma vez para abrir os trabalhos da 

Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição nº 241, de 2016, num 

momento crítico da economia nacional, em que se busca exatamente uma 

alternativa para a retomada do crescimento do País — esta Casa trabalhou até 3 

horas da manhã quase, exatamente para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

para 2017. 

 Nós temos a oportunidade, neste momento, com a responsabilidade que o 

povo nos deu, de buscar, no debate franco, democrático e aberto, peculiar a esta 

Comissão e a esta Casa, alternativa para o País se reencontrar e trilhar um caminho 

que leve tranquilidade e felicidade à família brasileira. A família brasileira está 

amargando o retorno da inflação, está amargando uma taxa de desemprego nunca 

vista na história do País — são 11 milhões e 600 mil pessoas, homens e mulheres, 

que, neste momento de aflição, buscam com dignidade o sustento de sua família. 

Isso tudo gera um quadro de dificuldade para a boa prestação e a eficiência dos 

serviços públicos. Aí está o clamor da sociedade por melhorias na saúde, por 

melhorias na educação, por melhorias na segurança pública, para que combata o 

crescimento da criminalidade. No País, infelizmente, no ano passado, ocorreram 56 

mil homicídios. Nós precisamos buscar respostas para aquilo que é fundamental, ou 

seja, dar condições ao Estado para que, com eficiência, resolva as mazelas e as 

dificuldades em que a família brasileira se encontra. 

 Diante disso, quero agradecer ao Ministro Henrique Meirelles por ter-se 

colocou à disposição desta Comissão desde o início do debate. Ontem, num 

primeiro momento, durante um café da manhã com o Ministro, tivemos a 

oportunidade de alinhavar as dificuldades existentes, o que o Parlamento espera, o 

que esta Casa quer debater, destacando a importância de fazermos esse debate, 

para que o povo brasileiro acompanhe as medidas que o Governo está tomando. 

 Agradeço por sua presteza, Ministro, e por sua humildade de compartilhar 

conosco deste debate. 

 Quero agradecer também ao nosso amigo Dyogo Oliveira, que tem 

correspondido com seu trabalho e seu esforço à frente do Ministério do 
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Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, exatamente na busca de dar a orientação 

necessária para que a política econômica avance. 

 Quero agradecer aos Parlamentares que contribuem conosco, aos que são 

membros da Comissão e aos que não são membros mas estão presentes e que vão 

fazer este debate. O debate será respeitoso, e todos nós temos que estar 

conscientes das nossas responsabilidades. Espero contar com a colaboração e o 

apoio de cada um. Garantirei a cada um o direito que têm de se pronunciar dentro 

do tempo regimental. Ao mesmo tempo, buscaremos fazer um pingue-pongue, ou 

seja, um debate em que haja diálogo, em que não apenas se fale, mas também que 

se ouçam ambos os lados, as diversas concepções que há tanto do ponto de vista 

da análise conjuntural quanto do ponto de vista da proposição das alternativas para 

o momento que o Brasil atravessa. 

 Então, havendo número regimental, declaro aberta a 3ª Reunião da Comissão 

Especial destinada a proferir parecer à PEC 241/16. 

 Convido para fazer parte da Mesa o Deputado Darcísio Perondi, o Relator da 

matéria. 

 Em ação protocolar, informo que se encontra à disposição das Sras. 

Deputadas e dos Srs. Deputados cópia da ata da segunda reunião, realizada 

anteontem, dia 22 de agosto de 2016. 

 Pergunto se há necessidade de leitura da referida ata? 

 O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Peço a dispensa. 

 O SR. DEPUTADO AELTON FREITAS - Peço a dispensa. 

 O SR. DEPUTADO ALTINEU CÔRTES - Peço a dispensa. 

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

Côrtes. 

 Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata, a pedido do 

Deputado Altineu Côrtes. 

 Pergunto se algum Parlamentar deseja retificar a ata? (Pausa.) 

 Não havendo quem queira retificá-la, em votação. 

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

 Aprovada a ata da segunda reunião. 
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 Alguns expedientes e alguns requerimentos foram encaminhados à Mesa. 

Acho que é melhor deixá-los para depois do debate. Se bem que há alguns informes 

que precisam ser dados... 

 O SR. DEPUTADO DELEGADO EDSON MOREIRA - De acordo, Presidente. 

 O SR. DEPUTADO GILBERTO NASCIMENTO - Deputado Danilo Forte, pela 

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO GILBERTO NASCIMENTO - Sr. Presidente, como são, 

provavelmente, requerimentos sobre os quais dificilmente haverá discussão — e, 

logicamente, com a aquiescência dos Ministros Henrique Meirelles e Dyogo Oliveira 

e do querido Eduardo Guardia —, talvez em 1 minuto os aprovemos. Não sei se há a 

concordância dos membros do PT... 

 O SR. DEPUTADO DELEGADO EDSON MOREIRA - É melhor colocar em 

discussão. 

 O SR. DEPUTADO GILBERTO NASCIMENTO - Eventualmente, se for o 

caso. Fica como sugestão. Até porque nós teríamos mais tempo para aproveitar a 

presença dos Srs. Ministros nesta Casa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - O.k. 

 O SR. DEPUTADO PATRUS ANANIAS - Sr. Presidente, pela ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Diga, Deputado Patrus 

Ananias. 

 O SR. DEPUTADO PATRUS ANANIAS - Sr. Presidente, senhores 

convidados, colegas Deputadas e Deputados, uma série de requerimentos foram 

encaminhados, inclusive de convite a pessoas, que devem participar de audiências 

desta Comissão, e outros procedimentos. 

Para nós encerrarmos essa parte, Sr. Presidente, eu quero propor a V.Exa. e 

à Comissão, através do seu ilustre Presidente, que marquemos uma audiência para 

tratarmos especificamente dos procedimentos desta Comissão — com relação aos 

nomes propostos para serem ouvidos, é um número significativo —, da dinâmica, 

dos prazos. Seria uma reunião específica para tratar desses requerimentos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - O.k. 

 A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - Sr. Presidente... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Diga, Deputada Erika Kokay. 

 A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - Na linha do que disse o Deputado 

Patrus Ananias, seria importante que nós fizéssemos reuniões prévias às próprias 

reuniões formais da Comissão, para que nós pudéssemos fazer um entendimento 

acerca do cronograma de escuta que esta Comissão terá a partir dos requerimentos 

já aprovados, como é feito em outras Comissões. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Boa ideia. Eu vou levá-la à 

Mesa Diretora da Comissão. 

 Vamos dar início à audiência pública. Agradeço desde já pela presença a 

todos os convidados, ao Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e ao Ministro do 

Planejamento, Dyogo Oliveira. 

 Convido o Sr. Eduardo Refinetti Guardia, Secretário Executivo do Ministério 

da Fazenda, para assessorar o Ministro Meirelles com relação a esses 

procedimentos. 

 Informo que cada convidado disporá de 30 minutos para a sua exposição. 

Durante a fala, os convidados não poderão ser aparteados e deverão limitar-se ao 

tema do debate. 

 Findas as apresentações, concederei a palavra ao Relator, como é 

regimental, para que ele faça as suas arguições. Depois novamente concederei a 

palavra aos convidados, para responderem às perguntas do Relator. A partir daí 

concederei a palavra a todas as Sras. Deputadas e a todos os Srs. Deputados que 

tenham feito a inscrição inscritos junto à Mesa. 

 Com a palavra o Ministro da Fazenda do Brasil, Henrique Meirelles. 

 O SR. MINISTRO HENRIQUE MEIRELLES - Muito obrigado. 

 Muito obrigado a todos pelo convite. É uma satisfação estar aqui. 

 Eu queria inicialmente saudar o Deputado Danilo Forte, o Presidente da 

Comissão; o Deputado Darcísio Perondi, o Relator; o Ministro do Planejamento, o 

Sr. Dyogo Oliveira; o Secretário Eduardo Guardia; os Srs. Parlamentares; as 

senhoras e os senhores. 

 O momento é importante porque o Brasil vive hoje uma crise de proporções 

muito importantes. Nós temos o que é, certamente — e vamos mostrar isto —, uma 

crise maior do que as crises que já tivemos no Brasil, de maior gravidade. Por 
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exemplo, a crise trazida pela Depressão de 1929, em 1930 e 1931. A crise de hoje é 

maior do que essa e do que a de 1981 e 1982, se medirmos a contração do produto. 

 Nós temos que enfrentar essa questão, porque isso leva ao aumento do 

desemprego, porque isso leva ao aumento da inflação e à queda da renda. Portanto, 

isso prejudica, em última análise, toda a população. Portanto, é muito importante 

que enfrentemos a causa básica desta crise, que é, originalmente, a questão fiscal. 

 (Segue-se exibição de imagens.) 

 Vamos começar sumarizando o que é a proposta, já do conhecimento de 

todos. 

 Gastos da União. 

 - Ela vai limitar o crescimento dos gastos da União e a inflação por um regime 

fiscal durante 20 anos. Depois do décimo ano, o Presidente da República pode 

propor ao Poder Legislativo uma mudança de critério pelos 10 anos seguintes. 

 - Limites individuais para os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, para 

o Ministério Público e a Defensoria Pública. 

 - Isenção para transferências intragovernamentais, FUNDEB e despesas 

inesperadas ou de caráter eventual. 

 - O limite mínimo de educação e saúde passa a ser corrigido pela inflação, o 

que providencia, na realidade, uma proteção a esses setores. 

 E eu gostaria de frisar aqui a diferença, que muitas vezes não está clara, 

entre o que nós vamos chamar de limite de crescimento, que é o teto — vamos 

chamar de teto, para simplificar — e o limite mínimo, que vamos chamar de piso. 

Então, as duas coisas são diferentes. Nós estamos falando em estabelecer um teto, 

sim, para o crescimento das despesas totais e um índice de correção do piso para 

investimentos em saúde e educação, o que significa que não limita o investimento 

em saúde e educação. Ele pode crescer acima do piso, como tem acontecido nos 

últimos anos. 

 - Não há punição ou paralisia dos programas: o descumprimento das metas 

num ano aciona, no ano seguinte, medidas automáticas de controle de despesas.  

 Vamos falar um pouco agora sobre a recuperação do emprego e da renda. 

Como sabemos, sem crescimento, a pobreza e a desigualdade aumentam, e o 

padrão de vida das pessoas não melhora de forma definitiva. Elas não passam para 
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um patamar mais alto de bem-estar social, e o País não prossegue numa trajetória 

de crescimento que de fato faça a distribuição de riqueza para a população. 

 Eu mencionei que nós estamos vivendo a maior recessão da história do País 

desde que isso começou a ser medido. Se nós olharmos ali na projeção, vamos 

notar o seguinte: de 1929 a 1933, houve uma queda do PIB de 5,3%; de 1980 a 

1983, de 6,3%; de 1989 a 1992, de 3,4%; de 2015 a 2016, de 7%. Então, é a maior 

recessão desde que o Produto começou a ser medido, no início do século passado. 

 Houve uma queda de 16% no Produto Interno Bruto per capita, isto é, por 

pessoa, e o desemprego e a inflação cresceram muito. O PIB per capita caiu de 

cerca de 30 mil e 500 reais em 2014 para 25 mil e 700 reais em 2016. A taxa de 

desocupação passou de 6,4% para 11,2% nesse período. E o índice de inflação, 

evidentemente, tem-se mantido em patamares elevados, tendo atingido, no ano 

passado, 10,7%. 

 Passando para o seguinte, vemos que os mais prejudicados são aqueles mais 

pobres, de renda menor. Por exemplo: se nós dividirmos a população brasileira por 

décimos — os 10% de renda menor, os 10% seguintes, etc. —, vamos notar que, no 

primeiro décimo, aqueles 10% de renda mais baixa, o desemprego atingiu 20%. Isso 

vai subindo e chegando àqueles de renda mais alta, até 1,9%. Portanto, a crise 

atinge fundamentalmente aqueles de renda mais baixa. É muito importante 

mencionar isso. 

 Esta nossa de crise de agora, ao contrário de outras no passado — por 

exemplo, a crise de 2008 foi trazida pelo crédito externo, por uma crise nos Estados 

Unidos que se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil; a crise de 1929, que foi um 

colapso da economia americana, acabou chegando ao Brasil —, não é resultado de 

uma crise externa. A de 2008, sim; a de agora, não. Por exemplo, o crescimento 

médio do PIB em 2014 e 2015. Se nós olharmos esse grande número de países, 

vamos ver que Índia, China, Vietnã, Filipinas, etc. tiveram um crescimento elevado 

— países de renda média em geral com crescimento de 4%. Temos Costa Rica, 

Egito, Uruguai, Equador, Chile, etc. e vamos ver que o Brasil é o país deste grupo 

que teve a segunda maior recessão, superado apenas pela Venezuela. Portanto, 

vamos notar claramente que esta crise de 2014 e 2015 não é uma crise 

internacional, objetivamente. Ela é uma crise essencialmente doméstica. 
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 As razões: a questão da expansão fiscal — isso é muito importante; e 

algumas desonerações fiscais seletivas que geraram um pouco de problema na 

economia. 

 O que eu quero dizer em última análise é o seguinte — e vou mostrar alguns 

números: o principal motivador desta crise certamente foi a questão fiscal, foi uma 

desconfiança na capacidade futura do Governo brasileiro de se financiar, o que leva 

a uma série de consequências. Em primeiro lugar, à medida que começa a haver 

esse tipo de problema, nós temos o aumento do risco do País, o aumento do custo 

de financiamento do Tesouro e o aumento da dívida. E, em consequência, o 

Governo passa a captar da sociedade um valor maior de recursos para financiar a 

própria dívida, restando menos recursos a serem investidos, e a financiar o 

consumo. 

 Vamos olhar aqui, por exemplo, a taxa de investimento. A FBCF — Formação 

Bruta de Capital Fixo é um índice de medida da economia que mede o investimento. 

Nós vamos ver que ele caiu de 21,5% em 2013 para 16,90% no primeiro trimestre 

de 2016. O CDS, que é uma medida de risco País, que mede a avaliação 

internacional sobre o Risco Brasil, a partir de 2013 subiu um pouquinho, voltou a cair 

e depois voltou a subir fortemente no fim de 2014 e 2015. E estamos vendo agora, 

como nos últimos meses, que ele já voltou a cair fortemente. Eu reputo que uma 

grande razão são exatamente esses anúncios de medidas de contenção fiscal, 

porque eliminam a fonte básica de desconfiança. 

 O Índice de Confiança do Empresariado Industrial, que veio caindo fortemente 

desde janeiro de 2012, voltou a crescer e já está retomando patamares dos últimos 

anos. E a tendência é de crescimento. O mesmo para o Índice de Confiança do 

Consumidor. 

 Uma condição necessária para sair da crise é a criação de condições para se 

retomar o investimento no País. Há várias medidas nesse sentido. Uma delas já foi 

aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada: a governança de estatais — e 

outras estão em discussão, como fundos de pensão, etc. Cito também o 

fortalecimento das agências reguladoras; as concessões de infraestrutura, que é 

muito importante também; e, assinalada na cor vermelha — o que estamos falando 

hoje —, a recuperação da confiança na estabilidade da dívida pública, pelas razões 
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que eu mencionei. Quer dizer, no momento em que já se começa a se preocupar 

com a capacidade do Governo de controlar a ascensão da dívida pública, nós temos 

um índice de confiança caindo na economia, etc. Na medida em que pudermos 

recuperar a confiança na estabilização da dívida pública, na capacidade do Governo 

de se financiar, passaremos a ter a retomada e a queda gradual da taxa de juros 

estrutural da economia, que é aquela taxa que o Tesouro paga para se financiar, 

que é o parâmetro para toda a economia. 

 A Proposta de Emenda à Constituição nº 241, de 2016, é parte fundamental 

dessa estratégia. Recobrar o equilíbrio fiscal com visão de longo prazo: isso é 

importante. Por quê? Porque nós precisamos dar tranquilidade à sociedade no 

sentido de que essas não são medidas pontuais que serão revertidas daqui a alguns 

meses ou no ano que vem. São medidas que serão sustentadas durante um período 

longo o suficiente para que a trajetória da evolução da dívida seja contida, para que 

ela se estabilize e volte a cair. Portanto, é importante que a expansão das despesas 

seja compatível com a capacidade de pagamento e de arrecadação do Governo 

Federal. 

 Vamos olhar agora o resultado primário do Governo Central do Brasil. Vamos 

ver aí os anos de 1998, 2000, 2004, quando atingiu valor próximo dos 3% o 

superávit primário. Veio caindo, atingiu, em 2011, 2% e, a partir de 2013, nos últimos 

3 anos, houve uma queda muito forte do resultado primário. Atingiu agora 2% de 

déficit primário, antes de pagamento de juros, um resultado de fato bastante 

preocupante. 

 A dívida bruta do Governo Geral cresceu, portanto, de um patamar pouco 

superior a 50% do PIB para 66,5% hoje. 

 Eu já vou endereçar aqui uma questão que eu sei que é do interesse de 

todos. É uma questão técnica, mas vou mencionar muitos argumentos. A dívida 

bruta não significa muito porque ela... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Eu pediria a todos um pouco 

de silêncio e a quem tiver com celular que o coloque no modo silencioso, porque é 

muito deselegante o Ministro estar falando e um celular estar tocando. Todo celular 

tem o modo silencioso. Coloquem no modo silencioso, e vamos ouvir o Ministro, 

porque este é o debate mais importante do mundo político hoje. 
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 O SR. MINISTRO HENRIQUE MEIRELLES - Em relação à dívida líquida, só 

vou mencionar, porque, possivelmente, este assunto vai voltar e vamos ter a 

oportunidade de discuti-lo. O problema da dívida líquida é que a parcela das 

reservas tem um custo de financiamento elevado. Como as reservas rendem menos, 

de forma natural, porque são moedas de reserva internacional, o custo de 

financiamento da dívida líquida é muito elevado. Portanto, a melhor medida é, de 

fato, a dívida bruta. Mas nós vamos voltar a isso, se for o caso e se for do interesse 

das senhoras e dos senhores. 

 De qualquer maneira, então, se compararmos a dívida bruta do Governo 

brasileiro à de outros países — por exemplo: Chile, Peru, Turquia, Equador, Bolívia, 

Venezuela, Índia; o Brasil está representado pela cor azul, aqui do lado direito — e à 

das economias emergentes — representadas pela cor verde, na média —, veremos 

que a dívida bruta do Governo brasileiro é, hoje, sensivelmente superior à dívida 

média dos emergentes. Portanto, claramente não é sustentável essa evolução ao 

longo dos anos. 

 Aqui eu cito com um pouco mais de detalhes a questão da dívida líquida, que 

cresceu fortemente, de 33% para 42%. É muito importante mencionar aquilo que eu 

já disse sobre o custo de financiamento da dívida líquida: em função de a dívida 

bruta ser muito elevada e em função de a evolução da dívida estar num patamar que 

conduz a um nível que não é sustentável, os juros passam a ser muito elevados. Em 

consequência, isso passa a ter um custo altíssimo. Mas, basicamente, como eu 

disse, eu acho que o critério mais fácil de entender é o de olharmos pura e 

simplesmente a dívida bruta. 

 Não podemos resolver o problema do déficit e da dívida por meio do aumento 

de impostos. Por quê? Porque a nossa carga tributária já é uma das mais altas do 

mundo. Comparando o Brasil com um número enorme de países — Polônia, 

Espanha, Botsuana, Argentina, Turquia, Costa Rica, Chile, México, Estados Unidos 

—, nós vamos ver que a carga tributária do Brasil, a esta altura, já é a maior de 

todas. Não é a maior do mundo — algum outro país tem uma carga tributária maior 

que a brasileira —, mas é uma das maiores do mundo. Portanto, aqui é uma medida 

importante de comparação. 
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 Não há dúvidas de que, em hipótese de necessidade, caso haja, de fato, uma 

absoluta prioridade e a necessidade de se aumentar impostos, claramente seremos 

levados a propor isso ao Congresso, se absolutamente necessário. Mas não é o 

caminho para resolver o problema estrutural de forma definitiva. De forma transitória, 

eu acredito que pode a vir a ser necessário. Não está sendo considerada no 

momento, mas é uma hipótese que não devemos descartar no futuro. Porém, no 

momento, não. Segundo, não é o caminho para equacionar o problema a longo 

prazo. 

 Olhando de novo a evolução da despesa primária do Governo Central como 

percentual do PIB, do Produto, nós vamos ver como ela cresceu, de 1997 até 2015, 

e que cresceu recentemente de forma muito forte. 

 Por que eu estou mostrando isso? Exatamente para justificar o fato de que... 

Por isso é que estamos propondo uma emenda constitucional. Porque ela vem 

crescendo desde 1991. Cresceu fortemente nos últimos anos, é verdade, mas vem 

crescendo desde 1991, com flutuações. Por exemplo, uma comparação com o PIB: 

quando o PIB cresce muito, ela cai, com percentual; quando o PIB não cresce... Em 

resumo, aqui ela mostra claramente essa trajetória. 

 O gasto público como percentagem do PIB, em 2015, comparado com o dos 

BRICS: também mostra claramente essa trajetória a que eu me refiro. Esse é o 

gasto público total. 

 Despesa primária do Governo Central. 

 Apenas despesas primárias, e do Governo Central. Aqui se pode ver, como 

percentagem do PIB, o que está crescendo. 

 Agora, vamos falar só de despesa primária do Governo Central. Passou de 

10,8% para 19,5% do PIB, um crescimento de 8,7 pontos de percentagem do PIB, 

de 1991 a 2015. 

 Não houve nenhum governo que tenha terminado o mandato com um gasto 

como percentagem do PIB — gasto primário do Governo Central — menor do que o 

que encontrou, apesar de esforços muito grandes que já foram feitos no passado. 

Qual é a razão disso? Porque grande parte dessas despesas, quase 80%, são 

definidas pela Constituição Federal. Por isso é que nós estamos discutindo aqui uma 
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proposta de mudança constitucional. Há, portanto, um desequilíbrio estrutural das 

contas públicas no Brasil. 

 Se nós olharmos esse slide — Crescimento da Despesa Primária em Pontos 

de Percentagem do PIB de 1991 a 2015 —, veremos o seguinte: Pessoal, de 0,4%; 

Previdência, Assistência Social, Seguro-Desemprego e Abono, de 5,6%; Custeio de 

Saúde e Educação, de 1%; Subsídios, de 0,8%; Outros, de 1%. Tudo isso é 

importante, não há dúvida. No entanto, existe um item muito relevante: Previdência, 

Assistência Social, Seguro-Desemprego e Abono. Não há dúvida. 

 Agora, é muito importante deixar claro que esse é um patamar, uma trajetória 

não sustentável, isto é, isso está gerando uma crise e vai gerar uma crise maior 

ainda no futuro, se não for, digamos, impedida ou controlada essa expansão. Vários 

países já enfrentaram esse problema. Mais importante do que o recebimento de um 

benefício ou do cálculo de qual deveria ser o benefício no futuro, é o cidadão ter 

certeza de que vai receber o benefício, de que o Estado vai estar solvente para 

pagar. Há muitos países no mundo que tiveram o problema. O próprio Brasil teve 

problemas com isso na década de 80. Para pagar, teve que, em última análise, 

emitir moeda e gerar hiperinflação. Outros países já tiveram problemas graves como 

calote, etc., inclusive alguns vizinhos nossos. 

 Prossigo: o desequilíbrio fiscal atual é forte. Nós precisamos de um ajuste 

gradual, não de um corte abrupto, de um ajuste gradual, porém persistente e que 

tenha credibilidade. Essa é a ideia básica da proposta de emenda à Constituição. O 

gasto total crescerá, no máximo, pela variação da inflação, por 10 anos, e o 

Congresso, por proposta do Executivo, definirá os 10 anos seguintes. 

 Como o reequilíbrio das contas públicas ajudará na retomada do crescimento 

econômico? Isso é fundamental. Aumento da confiança; retomada do investimento 

privado; crescimento econômico; emprego e renda; mais recursos disponíveis para 

investimento e consumo; e queda do juro estrutural. À medida que se controle o 

crescimento descontrolado das despesas públicas em consequência da dívida, nós 

teremos um aumento da confiança; em consequência disso, a retomada do 

investimento; em consequência disso, o crescimento; em consequência disso, mais 

emprego; em consequência disso, mais recursos disponíveis para investimento 

privado e consumo. Por quê? Porque a dívida pública vai crescendo, e uma parcela 
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cada vez maior da poupança da população é usada para financiar a dívida do 

Governo, sobrando menos para o consumo e para o investimento. E a queda da 

taxa de juros. A taxa de juros estrutural da economia. Eu não estou falando aqui no 

controle da inflação ou em que patamar o Banco Central deveria fixar a SELIC. Não. 

Estou falando aqui da taxa de juros estrutural da economia, paga pelo Tesouro, que 

é uma taxa de risco de crédito do Governo Central. 

 Muito bem. Aqui alguns pontos importantes da experiência internacional. 

Países com dívida pública bruta total acima de 60%... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Por favor, vamos fazer um 

pouco de silêncio para ouvir o Ministro. O comportamento dos assessores e do 

pessoal que está perto da porta não ajuda o debate. 

 Vamos fazer silêncio, por favor. 

 O SR. MINISTRO HENRIQUE MEIRELLES - Países que têm uma dívida 

pública total superior a 60% do PIB, em média, são países em que o aumento das 

despesas públicas não gera crescimento. Por quê? Porque o aumento das despesas 

públicas acima de certo patamar, com uma dívida já muito elevada, aumenta a 

desconfiança de que o governo poderá ter problemas financeiros no futuro. E isso 

faz com que haja aumento da taxa de juros estrutural, isto é, o custo do pagamento 

do Tesouro. Isso aumenta toda a demanda de recursos para financiar a dívida 

pública, isso faz com que seja negativo, segundo a experiência internacional. 

 É muito importante mencionar governos que têm dívida baixa, sim. Isso 

acontece em muitos países. Agora, outros dizem: “Bom, mas alguns países 

europeus e americanos têm dívida elevada e também usaram estímulos fiscais, etc.” 

É verdade, mas é importante dizer que esses países contêm a inflação há muitos 

anos, em patamares baixos, têm uma estabilidade econômica consolidada e, muitas 

vezes, emitem moeda reserva. O fato é que o custo de financiamento dessa dívida é 

muito baixo. 

 O importante é termos isto em mente: que em países de renda média, como é 

o caso do Brasil, patamares de dívida acima de 100% não são indutores do 

crescimento, quando existe um aumento da despesa pública. 

 Qual é a experiência internacional? Ajustes bem-sucedidos de longo prazo 

são aqueles que têm ênfase na contenção de despesa, têm duração longa e 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PEC 241/16 - Novo Regime Fiscal 
 Número: 1013/16  24/08/2016 
 
 

 13 

enfoque de longo prazo — em vez de medidas de curto prazo —, têm um anúncio 

antecipado, discutido com o Congresso, com a sociedade, e persistência na 

obtenção dos resultados. Portanto, a confiança dos consumidores e dos investidores 

aumenta, o País volta a crescer e a gerar emprego e renda. Com mais emprego e 

mais renda, aumenta o consumo. Isso aumenta a demanda, isso aumenta o 

investimento. Nós saímos de um ciclo de queda para um ciclo de crescimento. 

 Outra coisa muito importante, segundo estudo do Banco Mundial: regras de 

controle de despesas estimulam um melhor padrão de gastos, especialmente se 

acompanhadas de melhoria na gestão. Por exemplo: a Lei das Estatais e de 

governança pode ajudar nisso. Quer dizer, à medida que existirem regras de 

limitação, isso levará, normalmente, a um melhor padrão. 

 Limites de despesas normalmente funcionam melhor do que metas de 

superávit, por exemplo. Isso é a experiência internacional. 

 Eu vou mencionar algo importante, nesse aspecto. Outros países já fizeram 

isso. “Isso não será uma criação nossa, uma ideia que surgiu? Por que nunca foi 

feito no Brasil? Algum país já fez?” Sim, um número enorme de países: Argentina, 

Austrália, Botsuana, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Finlândia, 

França, Hungria, Islândia, Japão, Kosovo, Luxemburgo, Mongólia, Namíbia, Países 

Baixos, Peru, Polônia, Rússia, Espanha, Suécia e Estados Unidos. Portanto, 

existem, sim, regras de patamares, tipos de contenção de despesas em diversos 

países. 

 Vou mencionar agora, já para finalizar, duas coisas em relação a saúde e 

educação. Primeiro, a vinculação da despesa à receita, como está fixado hoje, tende 

a ser ineficiente. A vinculação da despesa à receita nem sempre gera um limite mais 

alto. Por exemplo: se nós compararmos a vinculação do piso... Vamos falar de limite 

mínimo, porque às vezes se confunde com limite máximo. Vamos falar de piso e 

teto. O piso para saúde e educação, quando fixado pela receita, em vez de receita 

líquida, em vez de Receita Corrente Líquida, em vez da inflação... Vamos comparar 

ano a ano: de fato, no ano de 2013, pela inflação, seria um pouquinho menor; no 

entanto, em 2014, conforme o piso definido pela Receita Corrente Líquida, foi de 

84,7; se tivesse sido corrigido pela inflação, seria de 87,7; em 2015, foi de 89 e 93; 

em 2016, de 91 e 103. Isto é, em momentos de crise, a correção pela inflação, na 
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realidade, protege o investimento em saúde e educação. Nos momentos de forte 

expansão da economia, aí sim, ela estabiliza, mantém, preserva, mas não sobe 

excessivamente, de forma não sustentável, como às vezes acontece. Despesas de 

educação cresceram muito em momentos de crise e agora, em momento de queda, 

tiveram um aperto muito grande — problemas em laboratórios, ensino base, 

universidades, etc. É nisso que nós temos que estabilizar esse crescimento. 

Portanto, essa definição nos parece bastante equilibrada. 

 A PEC só altera a fórmula de cálculo do piso, não obriga a redução, de 

maneira nenhuma — a alocação total é uma prorrogativa do Congresso Nacional. 

Em ambos os setores o gasto está acima do mínimo, acima do piso. Portanto, não 

se propõe nenhum tipo de corte abrupto. O que nós estamos propondo é uma regra 

estável de manutenção do valor real do piso de saúde e de educação. 

 Finalizando, eu diria que a raiz da crise brasileira hoje passa muito pela 

questão fiscal, pela desconfiança da sociedade, pela preocupação com a 

sustentabilidade do Estado brasileiro no futuro, do ponto de vista da capacidade de 

pagar as suas contas. E é importante enfrentar esse problema limitando esse 

crescimento, não fazendo cortes abruptos, pontuais, mas limitando o crescimento 

dessas despesas a longo prazo. No entanto, preservando, em termos reais, isto é, 

corrigindo pela inflação, sem movimentos abruptos. Porém, com um movimento 

sustentável. Isto, sim, leva ao aumento da confiança, dos investimentos, do 

consumo, do emprego e, em última análise, eleva o padrão de vida dos brasileiros. É 

isto o que queremos: construir um Brasil mais próspero. 

 A alocação do orçamento dentro desses limites será total prerrogativa, como 

sempre, como define a Constituição, do Congresso Nacional. Portanto, teremos a 

oportunidade também de ter uma discussão orçamentária aqui, normalmente, como 

sempre foi feita. 

 É muito importante, na nossa opinião, a séria consideração, por parte de 

todos, desta proposta de emenda à Constituição que temos a honra de apresentar. 

 Obrigado. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Nós é que agradecemos, 

Ministro Henrique Meirelles. 
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 Essa é a busca da boa política, a política que está focada em buscar e 

construir a felicidade do povo brasileiro. 

 Ouviremos agora o Ministro do Planejamento, o Dr. Dyogo Oliveira. 

 Eu peço a todos que mantenham o mesmo comportamento e a mesma 

postura que tiveram durante a fala do Ministro Henrique Meirelles. Peço também que 

fechem essa porta de vidro aí atrás, porque o foco maior de barulho é aí. Eu nunca 

fui afinador de sanfona, mas sei que vem um barulho danado daí. (Risos.) 

 Com a palavra o nosso Ministro Dyogo Oliveira. 

 O SR. MINISTRO DIOGO OLIVEIRA - Muito bom dia, Parlamentares 

presentes, Deputadas e Deputados, Presidente Danilo Forte, amigo de longa data, 

Ministro Henrique Meirelles, Deputado Darcísio Perondi e colega Eduardo Guardia. 

 É uma satisfação enorme participar deste debate num momento histórico do 

País, da discussão desta PEC, porque ela transformará de maneira significativa a 

realidade fiscal do País para os próximos anos. Então, eu sinto uma enorme honra, 

uma enorme satisfação de participar desta discussão hoje. 

 Nós temos uma apresentação, mas, em virtude do tempo e para facilitar a 

conclusão das discussões, eu não a farei. Farei apenas alguns comentários, 

bastante objetivos, a respeito dessa questão. 

 (Segue-se exibição de imagens.) 

 Para começar, eu acho que é importante aqui a discussão do porquê. Por que 

nós temos que fazer esta PEC? Por que nós temos que tomar atitudes enérgicas, 

objetivas, claras a respeito da situação fiscal do País? A primeira resposta para 

essas perguntas está nesse gráfico: as despesas do Brasil, as despesas do Governo 

Federal estão descontroladas. Elas crescem sem parar, elas crescem 

independentemente do ciclo econômico, independentemente do ciclo político. Cada 

Presidente, desde 1997, deixou a despesa do País dois pontos percentuais do PIB 

maior. Era de 14% em 1997, e estamos indo para 20% em 2016. Não há nenhuma 

correlação dessa variável com outra variável na economia. Ela cresce 

indefinidamente. E as nossas projeções são muito claras: elas continuarão 

crescendo indefinidamente, se nada for feito. Controlar essa variável da economia 

hoje é fundamental para demonstrarmos que o País tem sustentabilidade. 
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 Essa despesa cresce também — o número é coincidente, mas é outra forma 

de olhar — 6% acima da inflação, na média desse período. Se nós tivéssemos hoje, 

para 2017, despesa 6% acima da inflação, teríamos uma despesa 75 bilhões maior 

do que aquela que nós teremos no Orçamento Federal. Setenta e cinco bilhões a 

mais. 

 Segundo motivo pelo qual nós temos que fazer esta PEC: temos que alterar o 

controle do gasto no País. A situação fiscal do País é grave, é gravíssima. Vamos ter 

um déficit de 170 bilhões de reais este ano e estamos projetando, para o ano que 

vem, um déficit de 140 bilhões de reais. Nas nossas projeções, teremos déficit 

indefinidamente. Se nada for feito, o Brasil não voltará a ter superávits, nem voltando 

a crescer a uma taxa acima de 2,5%, 3% ao ano. Considerando um crescimento 

dessa magnitude, ainda assim, não voltaríamos a ter superávits, porque a despesa 

está crescendo nessa magnitude que eu mostrei. Ela cresce dois pontos percentuais 

do PIB a cada ciclo político. 

 Então, nem a recuperação da economia seria suficiente para nós voltarmos a 

ter superávit. Teríamos, no ano que vem, a se manter a média de crescimento das 

despesas, um déficit de 215 bilhões de reais. Duzentos e quinze bilhões de reais. 

Isso é mais que 2,5% do PIB. Se considerarmos que temos que ter um superávit de 

2,5% do PIB para ter uma trajetória de dívidas sustentável, precisaríamos fazer um 

ajuste fiscal de cinco pontos percentuais do PIB. Isso, em dinheiro de hoje, é 

aproximadamente 350 bilhões de reais. 

 Nós temos uma crise fiscal severa nos Estados, que afeta a União, 

indiretamente. Está em discussão nesta Casa, aliás, proposta de renegociação das 

dívidas dos Estados. 

 Nós temos um orçamento extremamente engessado. Como é que nós vamos 

cortar ou reduzir despesas em 300 bilhões de reais, se o que temos de despesa 

discricionária é apenas 10% do orçamento e representa hoje 120 bilhões de reais? 

Como é que se colocam 300 bilhões de reais numa flexibilidade de 120 bilhões? E 

teríamos que parar tudo, teríamos que parar o Governo, teríamos que parar tudo. 

Cento e vinte bilhões de reais é o custo total de todos os programas do Governo 

Federal, são todos os investimentos do Governo Federal, são todas as políticas 

públicas do Governo Federal que são discricionárias. 
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 Então, nós temos um orçamento que não permite que haja um corte de 

despesas para fazer o ajuste na magnitude em que ele precisa ser feito, o que 

significa que teremos que fazer não só esta PEC, mas também as reformas, as 

grandes reformas que estão por vir, a começar pela própria reforma previdenciária. 

 Nós temos, hoje, além dessa questão fiscal já comprometida, dentro dos 

Ministérios, dentro do Governo Federal, valores comprometidos para diversos anos 

de orçamento. Se analisarmos o Ministério das Cidades, o Ministério da Defesa, o 

Ministério da Integração Nacional, vamos ver que o valor dos contratos já assinados, 

de convênios já assinados é o equivalente a 10 anos, a 15 anos do orçamento que 

ele tem para cada ano. Então, é uma situação completamente insustentável. Ou 

tomamos uma providência, ou controlamos a despesa do País, ou vamos deixar 

claro para todos que não há sustentabilidade fiscal no País. 

 A variável final, a variável que resume essa situação — o Ministro Henrique 

Meirelles salientou muito corretamente — é a trajetória da dívida pública federal. Nós 

tínhamos, no fim de 2015, uma dívida de 66% do PIB. Ela já está em 68% do PIB e 

fechará este ano acima de 70% do PIB. Essa trajetória da dívida, com a situação 

atual, com as projeções atuais de despesa e de receita — e, como eu já disse, 

mesmo considerando a recuperação da economia; e qualquer economista sabe 

fazer essa conta; os agentes financeiros fazem isso e mostram isso para todos —, 

não é determinada. O que significa? Ela não converge para nenhum ponto, ela não 

para de crescer. Ela vai passar de 70, vai passar de 80, vai passar de 90. Não há 

como fazer hoje uma projeção da economia brasileira, com a situação atual, e dizer: 

“Nós teremos uma dívida que atingirá certo valor e daí não vai passar”. Isso não é 

possível fazer hoje, com a situação atual. 

 Com a PEC, nós ainda teremos por alguns anos o crescimento da dívida. A 

dívida continuará crescendo por alguns anos porque, como já disse o Ministro 

Meirelles — e é importante —, o ajuste não pode ser automático, imediato. Não se 

consegue fazer 5% do PIB de ajuste de uma hora para a outra. É preciso fazer isso 

gradualmente. Serão vários anos de ajuste, de contenção da expansão das 

despesas, tomando-se uma série de medidas de gestão, para a melhoria da 

aplicação de recursos. Vários anos. Estamos aqui começando uma longa jornada da 

sociedade brasileira, do Estado brasileiro, uma jornada que tem um objetivo único, o 
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único objetivo de garantir que a sociedade brasileira continue a se desenvolver, 

continue a ter emprego, continue a ter produção, continue a ter atividade econômica 

e desenvolvimento social. Porque o objetivo único, precípuo, da política econômica, 

é o de gerar o bem-estar social. Mas, para que isso aconteça, temos que ter clareza 

entre nós, temos que ter objetividade entre nós quanto ao fato de que essa variável 

da despesa pública precisa ter uma disciplina. 

 É claro que cabe a esta Casa melhorar, discutir, alterar a proposta que o 

Governo Federal enviou. É para isto que nós estamos aqui, para discutir 

abertamente e dialogar com todos. Mas é preciso que tenhamos todos clareza 

quanto à urgência desta PEC, clareza quanto à gravidade da situação em que 

estamos, a clareza de que, se não fizermos nada, seremos cobrados pela história do 

País por termos nos omitido neste momento. 

 A dívida, mesmo com esta PEC, ainda crescerá. Mas, sem a PEC, ela se 

aproximará dos níveis da dívida dos países que colapsaram. Nós chegaremos à 

situação dos países que colapsaram: Grécia, Irlanda, Portugal, Itália. Esses países, 

por motivos outros, por situações diferentes, também chegaram ao momento em que 

a sua dívida se tornou insustentável. 

 E o que acontece neste momento? Os economistas e nós, muitas vezes, 

temos certa dificuldade de comunicar. Nós falamos: “Porque os agentes financeiros 

vão perder a credibilidade do Governo, porque os investidores, porque o mercado...” 

Não é isso. Somos nós, cada um de nós — cada um de nós. Já vivemos isso. Muitos 

que estão nesta sala já viveram isso. Cada um de nós, quando achar que a dívida 

não é sustentável, quando achar que o Governo não tem o controle do País, vai tirar 

o seu dinheiro. Os primeiros que retiraram dinheiro da Grécia não foram os 

estrangeiros, foram os gregos. Foram os gregos que fizeram fila na porta dos 

bancos, porque eles perceberam que o país não era sustentável. E cada um de nós 

fará isso. Quando? No dia em que estiver claro para todos que atingimos esse ponto 

insustentável. 

 A urgência disso, senhores, não vem de teoria, vem do fato de que nós 

estamos próximos desse ponto. Não estamos muito longe do momento em que 

todos perceberemos que essa trajetória de gasto público, de dívida pública é 

insustentável, que o País não tem condições de continuar sustentando essa dívida. 
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 Diversos países estão adotando disciplinas diferentes a respeito da dívida, do 

controle das questões fiscais. Nós temos uma longa experiência de controle através 

de superávits. O Ministro Meirelles já mencionou que não se tem mostrado muito 

eficiente em muitos países. A experiência internacional mostra que a variável mais 

eficiente de controle é o controle do gasto total. 

 Qual é a alternativa, então? Nós temos que fazer o controle do gasto. Temos 

que fazer isso. Mas poderíamos fazer isso de outra maneira. Qual seria essa outra 

maneira? Aumentar a carga tributária indefinidamente também, pois, se a despesa 

cresce indefinidamente, a carga tributária deveria, portanto, crescer indefinidamente. 

Também não é sustentável, também não é sustentável. 

 Grosso modo, nós teríamos que aumentar a carga tributária, nos próximos 4 

anos, nos 5 pontos percentuais de que precisamos para estabilizar a dívida com os 

dados atuais, mais o que a despesa vai crescer nesse período, que é mais 1 ponto 

percentual. Portanto, nós precisaríamos de um aumento, nos próximos 4 anos, de 

6% da carga tributária. Teríamos que fazer isso nos 4 anos subsequentes, e nos 4 

subsequentes, e assim por diante. 

 Então, a questão hoje é: se nós queremos demonstrar para a sociedade 

brasileira que o Estado brasileiro tem capacidade de gerenciá-la, devemos 

demonstrar que temos capacidade de gerenciar as nossas despesas. Nós não 

decidimos o que ganhamos, mas decidimos o que gastamos. 

 Eu resumiria que essa é a situação em que nós estamos. Não ter uma atitude 

clara, objetiva, enérgica sobre isso, parece-me um grave equívoco. Acho que temos 

que compreender que não é uma discussão do Governo com o Parlamento, não é 

uma discussão entre Situação e Oposição, é uma discussão da sociedade brasileira. 

 A PEC do limite de gasto, com as discussões que serão feitas aqui, com as 

alterações que nós vamos fazer, gerará um compromisso da sociedade brasileira 

com a sociedade brasileira. Não é um compromisso do Governo com o Parlamento, 

com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal ou com quem quer que seja, 

é um compromisso da sociedade brasileira com a sociedade brasileira. 

 A sociedade brasileira precisa fazer o que ela já fez em diversas outras 

situações em que foi chamada a adotar as decisões que precisam ser adotadas. Foi 
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assim quando debelamos a inflação, foi assim quando resolvemos a crise elétrica, 

será assim também dessa vez. 

 A sociedade brasileira vai responder. Eu acredito nisso. Esta Casa é o melhor 

lugar para isso. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, colegas de Mesa. 

(Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Agradeço ao Ministro Dyogo 

Oliveira. A sua preocupação é a nossa preocupação. Esta Casa tem um debate 

político democrático, preocupado com o País. A atenção e o comportamento deste 

Plenário já demonstram a preocupação e a responsabilidade com que nós estamos 

encarando essa decisão que precisa ser tomada. Chega do debate eleitoral! Vamos 

fazer o debate da boa política. 

 Passo a palavra agora ao Relator da Proposta de Emenda à Constituição nº 

241, de 2016, Deputado Darcísio Perondi. 

 O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Bom dia a todos os senhores e 

senhoras. Saúdo o querido Ministro Henrique Meirelles; o querido Ministro Dyogo 

Oliveira; o nosso competente Presidente da Mesa Deputado Danilo Forte; o 

Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda Eduardo Guardia; todas as 

assessorias; e a imprensa aqui presente. 

 Caros colegas, esta é a hora da verdade. Esta é a hora da sinceridade acima 

de ideologias. Está em jogo a saúde fiscal do Governo Federal. Nós ouvimos com 

atenção o que colocou o Ministro Meirelles, uma visão ampla, profunda, clara, 

respeitosa, alertadora. 

 Ouvimos o jovem Ministro Dyogo, estudioso dos melhores quadros da 

burocracia brasileira, que colocou técnica e colocou emoção também — emoção 

também —, alertando a todos nós. O quadro fiscal é assustador, quase 

desesperador, dramático. Ainda não é insolvente, como está o Rio de Janeiro, como 

está o Rio Grande do Sul. Ainda não o é, mas poderá chegar a curto prazo: em 3, 4, 

5 ou 6 anos. 

 Meus queridos Parlamentares, minhas queridas Parlamentares, esta Casa, ao 

longo da sua história — dos 20, 25 anos — tem respondido por essas questões. Nos 
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planos de remendo não houve sucesso: no Plano Cruzado, no Plano Collor. O 

momento atual exige cirurgia. 

 Esta Casa, em momentos de crise — e vou lembrá-los — esta Casa 

respondeu pelo Plano Real, nós, Parlamentares, respondemos por isso. Nós 

respondemos também, em 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que chegou 

tarde — e nem vou falar de partidos que não quiseram assiná-la. Chegou tarde. É 

uma pena que, nos últimos anos, ela tenha sido desvirtuada. 

 Agora, com a crise interna, não externa, como em 2008 ou no tempo de FHC, 

aumenta a nossa responsabilidade, como Parlamentares, para enfrentar a crise. Há 

uma situação a ser resolvida lá no Senado, pode ter havido crime de 

responsabilidade, eu acho que houve, mas a crise está ali na rua atingindo todos. 

 Nós políticos, nós gestores públicos, incluindo o Executivo e até outros 

Poderes, não ouvimos as ruas em 2013. Foi um recado focado e impressionante 

pela decência na política, pela decência no cuidado público, pela melhoria dos 

serviços públicos — a diminuição de gastos em relação à arrecadação é uma 

máxima do grego Homero antes de Cristo —, pelo cuidado com o dinheiro público 

mais do que com o seu, em particular. 

 Nós não os ouvimos. Esta Casa, o Congresso e a Esplanada tremeram em 

2013, e nós não os ouvimos. A crise aumentou em 2014, aumentou em 2015, e o 

País encontra-se nesta pré-insolvência. 

 Eu tenho a confiança de que nós vamos responder pela crise, que está 

atingindo, sim, em primeiro lugar, os pobres, e vai atingir mais ainda os pobres; vai 

atingir mais ainda os programas sociais, porque, logo ali adiante, não haverá 

dinheiro para cumprir os compromissos. Chegaremos à insolvência. Faltam recursos 

para pagar benefícios aos aposentados. 

 Eu assino em baixo das palavras do Ministro Dyogo e do Ministro Meirelles. 

Esta Casa precisa responder por isso. Isso não é marolinha, isso não exige remendo 

BAND-AID, exige internação, internação na UTI e longo tratamento. 

 Os nossos eleitores sabem que quando um chefe perde o controle — quase a 

metade das mulheres, ou um pouco mais, são chefes de família, homens são chefes 

de família —, usam todos os cheques dos bancos, usam todos os cheques das 
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empresas — os grandes atacadistas, os grandes varejistas — usam o cheque 

especial e não conseguem fechar as contas. 

 Como bem disse o Ministro Meirelles, há uma queda na renda, há uma queda 

na renda per capita, daí, com o desemprego dos últimos 2 anos, a crise aumenta. E 

essa crise já tá pegando. Pega também a empresa, o empresário se encolhe, não 

investe, o Governo suga para se autofinanciar. O Meirelles colocou muito bem, o 

Governo suga a poupança para se autofinanciar, e a dívida bruta está crescendo de 

forma maluca e assustadora. É preciso trabalhar na despesa primária a médio prazo 

para segurar a dívida bruta, que vai aumentar, e todos nós vamos ter que participar. 

 Esta PEC é corajosa. Parabéns ao Presidente Michel Temer, que, mesmo 

interino, assumiu a sua responsabilidade como Presidente, como Governo e teve 

coragem de encaminhá-la. E aqui foi dito que não bastará. Esta PEC é uma 

arrancada. Será fundamental fazemos a reforma da Previdência, não só pelo buraco 

fiscal, que ela já tem, mas pela janela demográfica que está se fechando. E vamos 

ter cada vez menos jovens e cada vez mais idosos. Esta é a nossa responsabilidade 

como Parlamentar, até, meus queridos Parlamentares, para a nossa sobrevivência 

política este ano, daqui a 2 anos e no futuro. Isso é um compromisso com a Pátria. 

 O que a Comissão tem feito? A Comissão já tem trabalhado fortemente com a 

Liderança do Deputado Danilo Forte, os Consultores estão trabalhando há mais de 

60 dias, a brilhante Consultoria da Câmara, que está à disposição de todos os 

senhores para terem mais e mais informação, a inteligência do Ministério da 

Fazenda e do Planejamento já trabalha com a Consultoria, as emendas estão 

entrando, o cronograma traçado há 30 dias oficiosamente está sendo cumprido. O 

Brasil tem pressa, o pobre tem pressa, o investidor tem pressa; todos nós temos 

pressa. 

 O Ministro Dyogo disse que nós podemos correr aos bancos daqui a 3, 4 dias 

e retirar o dinheiro — quem tem poupança — devido à crise. Repito: o Brasil tem 

pressa! Todos têm pressa! Eu tenho confiança de que o Parlamento vai responder. 

Se não responder — isso está fora da minha agenda e também tenho convicção de 

que está fora da agenda do Parlamento —, aí, sim, nós teremos, muito próximo, o 

dia do juízo fiscal. Não sou apocalíptico — isso pode acontecer —, eu sou da 
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esperança. E nós políticos trabalhamos com a esperança, senão não os seríamos. A 

esperança, as ruas, a crise e os brasileiros olham para nós. 

 Vamos trabalhar! Vamos tentar convergir ao máximo! E vocês da imprensa 

também cobrem e nos ajudem! 

 Muito obrigado. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Muito bem, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Posso fazer pergunta ou não? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - O ideal seria que V.Exa. 

fizesse. 

 O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Farei duas perguntas, sem 

discurso, minha amada e querida Deputada Maria do Rosário. 

 Ministro Meirelles, a PEC 241/16 é suficiente para debelar a atual crise fiscal 

e criar as condições para que o País volte a crescer ou é preciso mais? Segundo, no 

caso do descumprimento dos limites previstos no art. 103 da PEC, que prevê uma 

série de medidas relacionadas à contenção dos gastos públicos, as medidas 

previstas serão suficientes para a recondução das despesas do limite? 

 Ministro Dyogo, dentro do limite individualizado de despesas primárias por 

Poder — aliás, essa é uma forma inovadora, revolucionária de fazer o Orçamento. 

Se as outras formas não deram certo, temos que apostar nessa —, quando chegar 

ao limite, o Congresso pode aumentar ou diminuir esse limite? 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Para a resposta, concedo a 

palavra o Ministro Henrique Meirelles. 

 O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Deixe S.Exas. responderem 

depois. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Regimentalmente, o Relator 

pergunta e os convidados respondem. Depois abrimos o espaço para o Plenário. 

Dos inscritos, os Deputados membros são prioritários, os que vão falar como Líder 

podem intercalar as falas. Então, vamos cumprir direitinho o Regimento, para depois 

não haver problema. 

 A sociedade é representada pelos Deputados por ela votados. 
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 A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - Presidente, só peço um 

esclarecimento. 

 V.Exa. fará por bloco as perguntas dos Deputados? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - É melhor. Juntamos três ou 

quatro Deputados e fazemos por bloco. 

 Com a palavra o Ministro Henrique Meirelles, para responder ao Relator. 

 O SR. MINISTRO HENRIQUE MEIRELLES - A PEC 241/16 é a base sobre a 

qual nós vamos trabalhar. Quer dizer, ela é a grande referência e já suficiente para, 

por exemplo, a elaboração do Orçamento de 2017, já nos termos do limite, do teto 

dos gastos. É possível fazer isso. Existe margem para isso durante mais algum 

tempo. 

 Mas, para que isso seja factível a longo prazo — isto é, nos 10 anos previstos 

para o uso do índice de IPCA, de correção do limite para a evolução das despesas 

totais —, será necessária a discussão pelo Congresso de outras medidas que não 

comprimam excessivamente todas as demais despesas. Alguns itens obrigatórios 

certamente deverão ser considerados pelo Congresso de uma forma ou de outra. 

 Por exemplo, a reforma da Previdência é algo que deverá ser considerado 

pelo Congresso, porque a evolução da demografia no Brasil mostra que, em 

algumas décadas, se olharmos num prazo ainda mais longo, no caso da 

Previdência, haverá a necessidade, apenas para conter a elevação do déficit, da 

elevação da carga tributária brasileira em 10% do PIB, o que é claramente não 

factível a longo prazo. 

 Portanto, isso será algo necessário e certamente será um ponto de discussão. 

Existirão outros itens também que acreditamos sejam necessários para discutirmos 

aqui, questões que já foram discutidas também no passado, como a questão de 

abono e outras coisas. 

 Em resumo, de fato, existirão diversas outras medidas que deverão ser 

discutidas. E nós proporemos, no devido tempo, uma discussão para os senhores e 

para as senhoras. 

 Dito isso, é importante que se fixe logo a base, isto é, aonde queremos 

chegar. Aonde queremos chegar é a fixação desse teto, que já passa a prevalecer 

imediatamente e é factível a curto e médio prazo. Mas, evidentemente, devemos 
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continuar endereçando outras questões estruturais, para não fazer com que outras 

despesas sejam muito comprimidas pela evolução de despesas obrigatórias, além 

da educação e da saúde. 

 Portanto, sim, eu acho que, para que isso seja sustentável num prazo longo, é 

necessária a adoção de outras reformas e de outras medidas. Mas eu acredito, mais 

uma vez, que é importante fixarmos de saída o teto, aonde queremos chegar, já 

sinalizarmos para a sociedade brasileira que esse é o compromisso do Governo, 

que esse é o compromisso do Congresso, que esse é o compromisso dos dirigentes 

do País, para que, de fato, haja uma clara definição para a sociedade aonde vai a 

dívida pública no correr dos anos. 

 Em segundo lugar, caso exista a violação do teto, os mecanismos atuais, 

previstos pela PEC, já são suficientes para isso, como por exemplo: cada Poder que 

exceder o limite estará sujeito à vedação, nos exercícios seguintes, de concessão de 

reajustes, vantagens ou aumentos salariais, de criação de cargo, emprego ou função 

que implique aumento de despesa, de admissão ou contratação de pessoal, 

ressalvadas aquelas decorrentes de vacância, que, portanto, não geram aumento de 

despesa, vedada também a realização de concurso público. 

 É limitada a concessão de subsídios que sejam superiores, em valor nominal 

— sem correção pela inflação —, ao exercício anterior, ou a concessão de qualquer 

aumento ou novos benefícios tributários. 

 Portanto, é uma restrição bastante forte, que faz com que, à medida que isso 

seja definido pela Constituição, de fato o ajuste ocorra num tempo bastante 

razoável. 

 É importante mencionar também que uma das características importantes 

dessa proposta é que não se fazem cortes e ajustes abruptos não sustentáveis. 

Tudo é feito de uma forma sustentável, para que tenha funcionamento por um prazo 

longo e dê previsibilidade à economia. Consumidores, investidores, dirigentes 

públicos e privados, todos sabemos para onde está caminhando o País, para onde 

estão caminhando as finanças públicas brasileiras. Isso é fundamental. 

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

 Também é importante ressaltar que todo descumprimento de qualquer norma 

constitucional cai também no descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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 Com a palavra o Ministro Dyogo Oliveira. 

 O SR. MINISTRO DYOGO OLIVEIRA - Se me permite, Sr. Ministro, eu 

gostaria de fazer um comentário adicional a respeito dessa questão da relação entre 

a PEC e a recuperação da economia. 

 Essa é a medida sobre a qual podemos dizer que ela tem uma natureza 

invertida, do ponto de vista do efeito na economia. Ela é uma medida que provocará 

restrições no futuro; então, a despesa será contida nos anos subsequentes, mas o 

efeito de ganho de atividade é imediato, porque a leitura do agente econômico é 

imediata. Ou seja, a leitura é que, aprovada essa medida, o País terá 

sustentabilidade e controle da situação, e, portanto, nós poderemos produzir, investir 

e fazer crescer a economia do País. 

 Então, o ganho com a implementação dessa medida, do ponto de vista de 

atividade econômica, é imediato. A restrição e o controle da despesa serão feitos 

nos anos subsequentes. Portanto é um processo inverso. Simplesmente, ao 

implementar a medida, já teremos um ganho enorme na atividade econômica. 

 Outra questão colocada foi a do limite da ação. Essa PEC traz a discussão 

orçamentária para aquilo que supostamente sempre deveria ter sido; no entanto, 

nunca acontece da maneira como se supõe. Supõe-se que haja uma disputa pelos 

recursos do Orçamento. Essa é a suposição de qualquer pessoa comum. Mas nós 

que participamos da elaboração do Orçamento sabemos que não é isso. O que há é 

uma expansão do Orçamento: se se quer despesas a mais com rodovias, vai lá um 

grupo e aumenta essa despesa; outro grupo vai lá e aumenta despesas com pontes; 

outro vai lá e aumenta outras despesas. O resultado disso é que a despesa total 

aumenta e o que sai do Congresso, ao final, é uma peça orçamentária desconexa 

com a realidade — coloca-se uma despesa maior do que a receita, infla-se a receita, 

e, assim, há uma peça orçamentária fictícia. É isso o que nós tivemos nos últimos 

anos todos, o que não é novidade para nenhum de nós aqui, porque sabemos que 

essas coisas funcionaram dessa maneira. 

 A partir desse momento, o Congresso terá toda liberdade para alocar os 

recursos. Haverá uma despesa total e haverá uma regra. Dentro desse volume total, 

a alocação é uma prerrogativa primária, principal, do Congresso Nacional. Cabe, 

evidentemente, ao Poder Executivo enviar uma proposta, mas quem aprova a 
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proposta, quem pode alterá-la é o Congresso Nacional. Então, aquilo que o Ministro 

Meirelles colocou, muito claramente, sobre a questão da saúde e da educação... 

Sempre poderá haver uma alocação muito superior ao piso. Não há nenhuma 

restrição quanto a isso. Os limites internos das despesas poderão ser manejados e 

alocados da maneira mais efetiva. 

 A experiência internacional é importante para demonstrar isso. Os países que 

trabalham dessa maneira têm uma alocação de recursos públicos mais eficiente, 

mais efetiva, mais transparente, porque há uma clara decisão de que as prioridades 

da sociedade, do País, são aquelas que estão ali presentes no Orçamento. Hoje, 

isso não é claro. Hoje, o Orçamento não revela com clareza quais são as prioridades 

do País, porque há todo tipo de acréscimo de despesa que não necessariamente 

condiz com o que a sociedade espera de nós. 

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

propriamente dito. Serei peremptório com relação ao tempo. Vamos mesclar os 

pedidos da palavra pela Liderança com a lista de inscrição. 

 O Ministro Dyogo Oliveira quer fazer um complemento à sua fala. Tem V.Exa. 

a palavra. 

 O SR. MINISTRO DYOGO OLIVEIRA - Deputada, por favor, permita-me a 

palavra só para fazer um esclarecimento. O que a PEC prevê a respeito de restrição 

de reajuste de salário não significa que não haverá reajuste de salário. Não haverá 

reajustes além daquele previsto na Constituição, que é o reajuste geral. Então, está 

preservado o reajuste. Não é que tenha extrapolado o gasto e o salário tenha sido 

congelado; isso não é verdade. Não é isso que está na PEC. A PEC diz que, 

ressalvado o disposto na Constituição, outros aumentos, aumentos elevados, 

aumentos de reestruturação de carreira, criações de cargos, isso está vedado. 

Agora, o aumento geral do reajuste, o aumento básico, que é previsto na 

Constituição, esse está mantido, está preservado. 

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

 A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - V.Exa. poderia informar quais 

são os Líderes inscritos e sua ordem de inscrição. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Líderes inscritos: Deputados 

Patrus Ananias, do PT; Luciana Santos, do PCdoB; Carlos Marun, do PMDB; 

Henrique Fontana, da Minoria; Arthur Maia, do Governo; e Evandro Gussi, do PV. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Do PSDB também, pois me 

inscrevi. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Então, V.Exa. é o primeiro 

inscrito. Continuando, Deputados Marcus Pestana, Jorge Solla, Silvio Torres, Arthur 

Maia, Thiago Peixoto, Julio Lopes, Patrus Ananias, José Carlos Aleluia, Gilberto 

Nascimento, Subtenente Gonzaga, Luciana Santos, Maria do Rosário, Carmen 

Zanotto, Altineu Cortês, Delegado Edson Moreira, Cristiane Brasil, Celso Maldaner, 

Luiz Carlos Hauly, Julio Lopes (por duas vezes, não pode), Fernando Monteiro, 

Henrique Fontana (por duas vezes, não pode), e Erika Kokay. 

 Vamos lá. Com a palavra o primeiro inscrito, Deputado Marcus Pestana, 

complementando com o tempo de Liderança do PSDB. Depois, com a palavra o 

Deputado Patrus Ananias. 

 Concedo ao Deputado Marcus o tempo regimental de 3 minutos, mais o 

tempo de Liderança. Peço que o tempo seja marcado no cronômetro, para depois 

não ter problemas com os demais Deputados, que podem dizer que uns falam mais 

e outros menos. Tempo de Liderança, 8, mais 3 minutos, totalizando 11 minutos 

para o Deputado Marcus Pestana. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Bom dia a todos, Sr. Presidente, 

Sr. Relator, Ministro Henrique Meirelles, Ministro Dyogo Oliveira, componentes desta 

Comissão Especial, representantes da sociedade civil. 

 Ministro Henrique Meirelles, Ministro Dyogo Oliveira, por vezes eu me lembro 

de que sou economista, apesar de afastado há muito tempo da sala de aula. E, 

como o Ministro Dyogo colocou, a nossa linguagem é um tanto árida, hermética. 

Então, é muito importante que consigamos traduzir, para compreensão de todos, 

com analogias, exemplos e uma reflexão mais circunstanciada. 

 Eu vou reservar as questões macroeconômicas para o Ministro Henrique 

Meirelles e as questões orçamentárias para o Ministro Dyogo. 

 Eu tenho uma convicção — fui até Secretário de Saúde por 8 anos, apesar de 

ser economista — de que só se tem a conduta terapêutica correta se houver o 
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diagnóstico. E eu sinto que, no interior do Congresso e no seio da sociedade, não há 

consciência da gravidade da crise fiscal, da verdadeira tragédia. 

 Essa proposta, o Ministro Henrique Meirelles colocou muito bem, foi 

exercitada por vários países. E vamos registrar em ata que não é novidade no Brasil. 

O Ministro Palocci, em 2006, propôs a estratégia de um teto de gastos. Na época, 

alguns consideraram essa ideia rudimentar, mas o Ministro Palocci a introduziu. 

 Vou fazer uma pergunta, Ministro Henrique Meirelles, para facilitar a 

compreensão deste nosso árido universo de economistas. Há dois termômetros da 

tragédia fiscal: o déficit e a dívida. Eu queria que V.Exa. nos ajudasse a entender a 

gravidade de repetirmos, por 2 anos seguidos, um déficit nominal de 10% do PIB. A 

principal referência que podemos ter é a União Europeia que, pelo Tratado de 

Maastricht, fixou que o país da Zona do Euro que ultrapassasse o limite de 3% 

sofreria sanções. As pessoas acham que isso é trivial, mas eu gostaria que o senhor 

aprofundasse esse raciocínio às realidades comparadas. Por que a Europa fixou o 

limite máximo aceitável de 3% do PIB, como déficit nominal, e nós aceitamos 

passivamente 10% de déficit nominal? 

 Quanto à dívida, o Ministro iniciou um raciocínio que eu gostaria que fosse 

aprofundado. Vou pegar como exemplo um caso extremo: o Japão. Hoje a nossa 

relação dívida pública e PIB é de 66,5%; se nada for feito, vamos caminhar para 

80%, 90%. Aí as pessoas, no senso comum, e muitos aqui nesta Casa podem dizer: 

“Ah, mas o Japão tem relação de dívida pública e PIB de 220%”. Então eu queria 

que o senhor refletisse um pouco e nos iluminasse para entendermos a diferença da 

situação patrimonial da sociedade japonesa em relação à brasileira e a diferença do 

impacto de médio e longo prazo e do custo de carregamento. 

 Eu também queria que o senhor se aprofundasse no tema da conjugação da 

política fiscal, da política monetária e da política cambial. O Brasil escorou a sua 

estabilidade na âncora cambial, sempre na taxa de juros. E o dever de casa fiscal 

começou a ser feito com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com a privatização dos 

bancos estatais, que eram sorvedores de recursos públicos, com a estabilização do 

sistema financeiro. Houve uma série de medidas, mas elas não foram suficientes. E 

há o senso comum de que a taxa de juros pode ser encarada subjetivamente como 

exercício de voluntarismo. Foi feita uma experiência recente de baixa de taxa de 
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juros voluntarista. As pessoas, no senso comum, acham que é uma maldade do 

COPOM, que os membros do COPOM acordam de manhã, olham-se no espelho e 

dizem: “Qual maldade nós vamos fazer com as pessoas hoje?” 

 Então, eu queria que o senhor raciocinasse conosco e nos dissesse, a partir 

da sua experiência, como superar esse círculo vicioso: déficit fiscal grave, crônico, 

que leva ao aumento de juros e retroalimenta o déficit e que, ao mesmo tempo, leva 

ao desemprego e à recessão, deprimindo a base tributária. Como sair dessa 

armadilha? 

 As pessoas falam assim: “Se as principais contas são previdência e juros, por 

que não baixam os juros? Por que não baixam os juros, já que é uma conta 

importante?” Foi tentada recentemente uma experiência desastrosa, mas eu queria 

que o senhor, com a sua experiência na política monetária, ilustrasse essa situação 

para nós. 

 Ministro Dyogo, eu queria que o senhor realçasse primeiro a experiência 

orçamentária dos países desenvolvidos. É preciso que se diga isso claramente. Nos 

países avançados, o orçamento tem base zero, não há vinculações e há a visão de 

necessidade social que pode ser uma, numa década, e outra, em outra década. A 

mudança demográfica, por exemplo, tem determinado impacto na educação e outro 

impacto na saúde e previdência. Então, eu queria que ficasse mais claro, porque 

está havendo uma confusão entre piso e teto. 

 Eu gostaria ainda que o Ministro Dyogo esclarecesse mais firmemente se o 

gestor, no caso, o Presidente da República, ao longo desse tempo, para fazer o 

exercício típico de aplicação alternativa de recursos escassos buscando a eficiência 

alocativa. Está-se dando a visão de que o teto é individualizado por órgão, por 

Ministério, por função, por programa. É preciso que isso fique muito claro para todos 

nós e que haja comparação, para facilitar, com os outros países, como fazem. 

 Agora eu queria, como ex-Secretário de Saúde pisar um pouco na perna não 

de economista, mas de Secretário de Saúde, porque há uma questão específica. Lá 

em Minas se fala que onde passa boi, passa boiada. Medidas graves como essa têm 

que ser generalizadas, universalizadas, têm que ser lineares. Mas no caso da 

saúde, há um caso específico justificável, porque episodicamente 2016 é uma 

péssima referência, por conta da PEC da emenda impositiva.  
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 Então, como nós estamos lançando um novo regime fiscal, o ponto zero é 

muito importante, e no caso específico da saúde é preciso, não por uma 

excepcionalização subjetiva, mas por um fato objetivo, o de que a PEC da emenda 

impositiva julgou o valor abaixo. 

 Eu conheço bem a estrutura de gasto da saúde. Já há um enorme 

subfinanciamento, há serviços hospitalares, atenção primária, o Programa Saúde da 

Família. Então, há que se rever isso; a equipe econômica tem de ter sensibilidade, 

para nós construirmos, dentro da lógica do novo regime fiscal, um ponto de partida 

para o piso, porque o teto é isso. Podemos até, no futuro, em orçamentos, alocar 

muito mais recursos para a saúde; isso não está impedido por esta PEC, mas a 

questão do piso é vital, inclusive para a boa tramitação deste processo. 

 Por último, Ministro Dyogo, eu queria verificar se a minha percepção está 

correta. Eu vi as projeções e o gasto previdenciário vai crescer de forma geométrica. 

Hoje o investimento público, para um país da dimensão do nosso, já é ridículo. 

Quanto à poupança pública e à taxa de investimento, é inacreditável aonde 

chegamos. 

 A percepção é esta, e eu queria reforçar isto, a PEC por si só não é suficiente, 

eu acho, porque os gastos previdenciários vão pressionar o conjunto das outras 

despesas primárias e a própria taxa de investimento. É explosivo, eu vi aqui 

projeções explosivas. 

 Então, é preciso deixar claro isto. As pessoas têm que saber que nós estamos 

dançando na beira do abismo. Nós nos precipitamos, às vezes nós queremos 

avançar nas respostas, antes de fazer as perguntas certas.  Para fazer o diagnóstico 

certo e ter a conduta terapêutica certa, é preciso ter a consciência de que nós 

estamos, como dizia Ulysses Guimarães, fazendo piquenique na beira do vulcão. 

São essas as minhas perguntas. 

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

que cumpriu regimentalmente o tempo. 

 Agora com a palavra o Deputado Patrus Ananias, por 9 minutos. 

 O SR. DEPUTADO PATRUS ANANIAS - Eu pediria a V.Exa., Sr. Presidente, 

que acrescentasse mais os 3 minutos da minha inscrição. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Então, serão 12 minutos. 
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 O SR. DEPUTADO PATRUS ANANIAS - Obrigado, Sr. Presidente. 

 Senhores convidados, colegas Deputadas, colegas Deputados, pessoas 

presentes, assessores, jornalistas, primeiro eu acho importante nós relativizarmos as 

informações. Toda análise, inclusive os números, traz uma visão de mundo, traz um 

viés ideológico. 

 O ex-Ministro Delfim Netto, há poucos dias declarou-se marxista. Eu não sou 

marxista, sou fiel à minha formação cristã católica, numa linha ecumênica, de 

compromisso efetivo com a justiça social e com os pobres, mas mantenho o meu 

diálogo cortês com Marx. 

 O marxismo nos ensina algumas questões básicas. Primeiro, há a questão do 

interesse econômico. Dentro da sociedade, as pessoas agem segundo interesses, e 

há aqueles que agem representando interesses — interesses financeiros, interesses 

dos bancos, interesses dos grandes proprietários fundiários, etc. (Palmas.) 

 É importante nós relativizarmos as informações, porque pensamos de acordo 

com o lugar onde estão os pés. Nós pensamos de acordo com as nossas... Mesmo 

indo além de Marx, e recuperando Ortega y Gasset, um grande filósofo espanhol, eu 

sou eu e as minhas circunstâncias. Nós pensamos também a partir da visão de 

mundo que nós queremos, da nossa formação e dos valores com os quais nos 

identificamos. 

 Nesse sentido, é importante nós limitarmos também a questão do saber 

econômico, que é um saber relativo; não é um saber absoluto. E eu realmente fico 

muito impactado com a segurança dos expositores. Eles não têm dúvidas. Talvez eu 

devesse recomendar a leitura de um livro, também — já que estamos falando do 

território dos filósofos, que questionam as questões mais profundamente — de um 

filósofo italiano chamado Gianni Vattimo, em que ele fala do adeus à verdade. Não 

há verdades estabelecidas, e muito menos verdades numéricas, do economês, que 

é uma leitura. Poderíamos ter economistas aqui altamente qualificados dizendo 

coisas muito diferentes. 

 E há diferentes saídas também para crise. Em 1929, que o Ministro Meirelles 

mencionou aqui, presidiu os Estados Unidos o Presidente Hoover, que defendia as 

mesmas posições que os senhores estão defendendo aqui, ou seja, o modelo 

clássico. Em 1932, os Estados Unidos elegeram um presidente heterodoxo, que 
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certamente não teria nenhum dos senhores como Ministro, o Presidente Franklin 

Delano Roosevelt, que implantou o New Deal, e quebrou regras econômicas 

históricas para fazer crescer o país, para integrar o econômico com o social e o 

ambiental, e construir um projeto de Pátria, de Nação. 

 É importante, também, nós relativizarmos as saídas. Estou vendo aqui que 

mesmo os Estados Unidos têm outro exemplo agora recente, o Governador Jerry 

Brown, da Califórnia, que pegou um Estado quebrado por aqueles que aplicaram no 

Estado o neoliberalismo, o Estado mínimo, e colocou a Califórnia hoje numa 

situação superior, do ponto de vista econômico de arrecadação, ao Brasil e à 

França, estabelecendo a justa cobrança dos dividendos de pessoa física. 

 O outro ponto que eu considero importante também é nós discutirmos a 

questão da carga tributária. Esta é uma questão ideológica. As pessoas falam que a 

carga tributária no Brasil é alta. Alta para quem? Alta para a classe média 

assalariada, que tem os seus impostos descontados na fonte, alta para os pobres, 

que pagam impostos regressivos, inclusive sobre alimentos, bens e serviços 

básicos. (Palmas.). Mas os ricos, os donos do capital, não pagam imposto no Brasil. 

Nós não temos sequer no Brasil a cobrança sobre dividendos de pessoas físicas. 

Empresário não paga imposto no Brasil, os grandes empresários, nem como pessoa 

física, porque eles transferem os seus bens como pessoa física para a empresa. 

Essa é uma questão que nós temos que discutir. E por uma questão de tempo, eu 

não vou me aprofundar na questão também dos custos da dívida. O olhar é só de 

um lado, corta-se só de um lado, e corta-se sempre do lado dos pobres. 

 Isso posto, eu quero fazer também algumas reflexões com relação a esta 

Proposta de Emenda à Constituição nº 241, de 2016. Primeiro, eu a considero como 

a PEC do desmonte. Nós podemos chamá-la de PEC do Desmonte. (Palmas.) 

Primeiro, é o desmonte do Estado Democrático de Direito. Eu imagino que o 

saudoso Deputado Ulisses Guimarães deve estar se contorcendo no túmulo ao ver 

que a sua Constituição Cidadã está sendo literalmente rasgada. Toda ordem social é 

agredida, a partir do art. 193 até o art. 232; toda a ordem social — seguridade social, 

saúde, assistência social. 

 Há uma operação de desmonte da Constituição também, no que se refere aos 

arts. 1º, 2º e 3º. Eu não vou ler todos aqui por uma questão de tempo, porque teria 
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muita coisa para dizer — e o tempo é breve, já diziam os antigos —, mas vou me 

ater rapidamente ao art. 3º, que diz: 

  “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil: 

  I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

  II - garantir o desenvolvimento nacional; 

  III - erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais;” 

 A Constituição está sendo rasgada, Sr. Presidente. 

 Os arts. 5º e 6º do Capítulo I, Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, 

capítulo vinculado ao Título II, Dos Direitos e Garantias Fundamentais... 

 Então, temos o desmonte da Constituição. Não vou nem dizer que é 

inconstitucionalidade, não. Não vou nem me ater ao art. 60 e seus incisos, não. A 

Constituição está sendo afrontada integralmente. Todos os direitos sociais previstos 

na Constituição estão sendo afrontados pela PEC 241/16. 

 Na linha dos desmontes, além do desmonte da democracia, do Estado 

Democrático de Direito, da Constituição Cidadã, de 5 de outubro de 1988, nós temos 

vinculada à Constituição a operação desmonte das políticas públicas sociais. 

 Nós não podemos pensar o Estado social dissociado das políticas públicas. 

Ainda que elas tenham a sua história, a sua identidade, têm também a sua 

complementação. Nós não podemos pensar a educação sem a saúde. Uma criança 

sem saúde não aprende. Mas também não podemos pensar a saúde sem segurança 

alimentar, sem acesso a água potável, sem direito a moradia digna, sem assistência 

social.  

 Em relação à assistência social, eu quero fazer uma referência: duas políticas 

públicas voltadas para os pobres vão ser gradativamente erradicadas. Refiro-me 

primeiramente ao Benefício da Prestação Continuada, o BPC, que assegura o 

salário mínimo para as pessoas idosas, com mais de 65 anos, e para as pessoas 

com deficiência, incapacitadas para o trabalho, que sejam pobres. E a exigência da 

lei é que sejam muito pobres mesmo, porque a linha de entrada é de um quarto do 

salário mínimo, mas o benefício corresponde ao salário mínimo e, no caso das 

pessoas idosas, com base no Estatuto do Idoso, pode chegar a dois salários 
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mínimos. Em segundo lugar, cito a operação das políticas públicas sociais, o 

desmonte do Estado nacional brasileiro. 

 Essa PEC é um crime de lesa-pátria, porque congela o Brasil por 20 anos, 

porque impede o País de investir (palmas), de estabelecer prioridades por 20 anos. 

E nós sabemos que as políticas públicas sociais de inclusão são também um fator 

de desenvolvimento. Se é necessário crescer para distribuir a renda, é necessário 

também incluir para crescer. É com cidadãs e cidadãos dignos, nutridos, com acesso 

a bens e serviços básicos que nós construímos um projeto de Nação. 

 E aqui eu quero rapidamente trazer duas questões para serem respondidas 

pelos nossos expositores. A primeira é: como ficam as nossas universidades 

públicas? Volta e meia volta o assunto: é preciso tornar a universidade pública no 

Brasil paga. As universidades públicas cumprem no Brasil um papel fundamental, 

pois somos um país atrasado ainda, infelizmente, do ponto de vista da pesquisa, do 

desenvolvimento científico, tecnológico, do ponto de vista do conhecimento, 

inclusive o conhecimento que leva as pessoas a questionar as verdades dadas, as 

verdades estabelecidas, os credos impostos autoritariamente. 

 A segunda é: como ficam as pesquisas relacionadas à soberania nacional e, 

sendo mais específico, as pesquisas desenvolvidas pelas Forças Armadas 

brasileiras? Há poucos dias, li uma entrevista do Comandante da Aeronáutica 

questionando cortes fundamentais na sua área. Como ficam as pesquisas que 

garantem a soberania brasileira, que garantem que o Brasil seja um país que possa 

se defender, defender o seu território e as suas riquezas, defender o seu povo com 

dignidade? 

 Então, nós temos pesquisas nessa área, por exemplo, da Marinha, que 

envolvem o tema fundamental da segurança pública. A pergunta segue exatamente 

essa linha, a da segurança da pesquisa. 

 O Brasil tem um déficit em termos de pesquisa, assim como tem um déficit 

social, sabemos disso, não obstante os avanços extraordinários que tivemos nos 

últimos anos, nos Governos Lula e Dilma — e eu tenho orgulho de ter participado 

desse processo como Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

implantando programas que tiraram 40 milhões da pobreza e, mais recentemente, 

como Ministro do Desenvolvimento Agrário. 
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 Quero ouvir também como fica o desenvolvimento da agricultura familiar no 

Brasil; a pesquisa para nos livrarmos do uso abusivo de agrotóxico e de sementes 

transgênicas; o desenvolvimento do País na perspectiva da produção de alimentos 

em quantidade e em qualidade. 

 E para ser rigorosamente fiel ao tempo, Sr. Presidente, aqui eu fico para 

contribuir com os nossos trabalhos. 

 Muito obrigado. (Palmas.) 

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

Patrus Ananias, pela bela exposição, apesar de considerar que a pior verdade ainda 

é melhor do que a melhor mentira, eu vou ler adeus à verdade. 

 Com a palavra o Deputado Jorge Solla. (Pausa.) Não está presente. 

 Agora falarão os Líderes. 

 Com a palavra a Deputada Luciana Santos. (Pausa.) Não está presente. 

 Com a palavra o Deputado Silvio Torres. V.Exa. dispõe de 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Sr. Presidente, queria cumprimentar 

os nossos convidados e dizer que estamos iniciando aqui um debate de muita 

seriedade, de muita responsabilidade. É a primeira audiência pública que esta 

Comissão Especial está realizando, e nós sabemos que não será nada fácil 

obtermos a unanimidade, que, aliás, nunca é muito aconselhável. 

 Mas eu queria começar dizendo, Sr. Presidente, que eu fico um pouco 

perturbado, digamos assim, ao ouvir, depois da exposição dos números que nós 

tivemos aqui à nossa disposição, que o que está acontecendo no Brasil hoje parece 

ser culpa de um Governo que assumiu há 100 dias, como se não houvesse 13 anos 

anteriores, como se tudo que o Deputado Patrus Ananias, a quem respeito muito, 

colocou como ideal para o Brasil, como coisas que o Brasil deveria ter feito, a 

começar da tributação de grandes empresas, de dividendos ou tudo mais, não 

pudesse ter sido feito nesses 13 anos anteriores. 

 Por que não fizeram isso antes? Por que isso já não foi resolvido para evitar, 

talvez, que nós estivéssemos vivendo o que estamos vivendo hoje? 

 Ouvi mais do que isso, ouvi que esse projeto é um projeto que vai congelar o 

Brasil por 20 anos. 
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 Desculpa, Deputado, eu acho que é uma frase de efeito muito bonita, que 

merece aplausos daqueles que compartilham da sua ideia, mas o que está 

congelando o Brasil ou o que pode congelar o Brasil e, pior do que congelar o Brasil, 

pode levá-lo à falência é à desorganização das contas públicas, à irresponsabilidade 

fiscal é tudo isso que foi cometido nos últimos anos e que levou ao encarecimento 

do Custo Brasil, ao aumento da taxa de juros, que afugentou investidores, que teve 

como consequência imediata 20% de desemprego entre os mais pobres do Brasil. 

Essa é a realidade que nós estamos vivendo. 

 Acho que é disso que temos que tratar, porque nós não estamos tratando 

aqui de doutrina, nós estamos tratando aqui da realidade do povo brasileiro. E a 

realidade do povo brasileiro é esse drama, que não é novo, é esse drama que já 

vem dos Governos que antecederam o atual Governo. Nós queremos resolver essa 

situação. Esse é um ponto de partida fundamental; para isso, essa PEC. 

 Sr. Presidente, se me permitir usar mais 1 minuto, eu queria, então, fazer a 

pergunta para não me alongar. É a seguinte a questão que eu gostaria de colocar 

sobre prazo: como essa PEC é o ponto de partida para outras reformas 

importantíssimas e tem que ser não só aprovada aqui no Congresso Nacional, mas 

também aceita pela sociedade, a meu ver, ela deveria seguir um calendário político. 

Em vez dos 10 mais 10, que nós pudéssemos usar, nesta primeira fase, neste fim de 

Governo, os próximos 3 anos de Governo e o próximo Governo, porque haveria a 

oportunidade de um debate mais profundo sobre as grandes reformas que o País 

precisa fazer. 

 Então, eu queria colocar, Sr. Presidente, esta pergunta: por que não 

determinamos o prazo dos próximos 7 anos e depois vamos para um período de 

revisão? 

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

Torres. 

 Tem a palavra o Deputado Carlos Marun, como Líder do PMDB, por 10 

minutos. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Solicito a V.Exa... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - o Deputado Carlos Marun é o 

último desse bloco, depois vamos abrir para as respostas. 
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 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Solicito a V.Exa. que inclua o meu 

tempo, a minha fala como Deputado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - V.Exa. não está inscrito como 

Deputado. V.Exa. não se inscreveu como Deputado, V.Exa. se inscreveu como 

Líder, e tem a palavra por 10 minutos. 

 (Não identificado) - Dez minutos são o suficiente, gente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - V.Exa. não se inscreveu como 

Deputado, só se inscreveu como Líder. 

 (Não identificado) - Ele não é Deputado; ele é Líder. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Então, eu me inscrevo. Estão abertas 

as inscrições, eu me inscrevo e acrescente-se. Faça essa gentileza. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Deputado Marun, V.Exa. tem 

a palavra por 13 minutos. Porque ele gosta do PT, ele quer 13 minutos. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Pode tirar 1 minuto. (Risos.) Doze 

está bom. 

 A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Fazemos questão, Sr. 

Presidente, por favor, a pedido. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Sr. Presidente, antes de mais nada, 

quero deixar claro que eu respeito e admiro todos os Parlamentares, sem exceção. 

 Tenho aqui embates muitas vezes duros, violentos, no sentido do verbo, da 

retórica — muito obrigado pelo socorro que me empresta, Deputado Gussi —, mas 

eu peço que não confundam o desprezo que eu tenho pelas teses que alguns dos 

colegas defendem com desprezo pelas pessoas dos defensores. Uma coisa é uma 

coisa; outra coisa é outra coisa.  Mas, sinceramente, eu tenho um profundo 

desapreço por algumas das colocações aqui feitas por Deputados que me 

antecederam. 

 “Esta é a PEC do desmonte!”, dizem. Quem promoveu o desmonte foi o 

governicho deposto, que, depois de, nos Governos anteriores, aproximar-se do 

abismo, decidiu pular. Essa é a visão que eu tenho. 

 Esta é a PEC do remonte! Não há mais como negar, diante do que está aqui 

colocado — e não em chavões; não em citações a Marx, que respeito; não 

reclamando de a nossa equipe econômica ter certezas. Vejam bem, a nossa equipe 
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econômica está sendo criticada porque tem certezas, como se o ideal fosse que nós 

tivéssemos uma equipe econômica, neste momento de turbulência absoluta, que 

tivesse dúvidas. 

 Aí eu me socorro mais uma vez do Deputado Aleluia. Deputado, existe vento 

a favor de quem não sabe aonde quer chegar? Não existe. Não existe vento a favor 

de quem não sabe aonde quer chegar. Talvez seja por querer equipes econômicas 

recheadas de dúvidas que a “gerentona” promoveu o caos. Chegou com fama de 

“gerentona” e acabou promovendo o caos. 

 E nós não estamos falando de conversa fiada, não estamos falando de 

cantilenas, não estamos falando de mentiras repetidas à exaustão na busca de 

transformá-las em verdades — prática, por sinal, importada do nazismo por alguns 

daqueles que hoje nos fazem oposição. Nós estamos falando de dados — dados, 

gráficos. Houve alguma contestação aos números aqui apresentados pela nossa 

equipe econômica? Contestaram os números de déficit público ali colocados? 

Contestaram os números do desemprego? Foi contestada a redução drástica e 

assustadora — eu até me assustei — do PIB per capita? 

 Lembro lá do tempo em que eu cheguei aos bancos escolares, de calça curta, 

e aprendi que a renda per capita — dizia-se renda per capita — é um fator de 

extrema definição da situação econômica e social do País. E houve redução drástica 

do PIB per capita. Alguém aqui contestou? Estão errados os números? Não. Pedem 

que nossa equipe econômica tenha incertezas. 

 Alguém contestou a curva pornograficamente ascendente da relação da 

dívida pública com o PIB? Está errado aquele gráfico? Não, mas se busca Marx, 

Chávez, Evo, para se tentar descaracterizar a realidade. E isso nós não vamos mais 

aceitar. 

 Como bem disse o nosso eminente Relator, chegou a hora da verdade. 

Chegou a hora da verdade. Para o bem do Brasil, nós mudamos o Governo. Chegou 

a hora de mudarmos o País. Chegou a hora de mudarmos o País. E as notícias e os 

números são positivos: queda do dólar; lucro na PETROBRAS; recuperação da 

bolsa, pequena, mas real, consistente; 3 meses de crescimento da indústria; 

reversão da curva descendente da confiança do empresariado — pela primeira vez, 

desde 2011. 
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 E por que isso aconteceu? Afinal, nós já colocamos, no nosso ordenamento 

jurídico, medidas no sentido de sustentar esse novo ambiente que se estabelece e já 

é promissor? Não. Essa melhora de ambiente se deve única e exclusivamente a 

uma coisa: à capacidade evidente da nossa equipe econômica e ao apoio que ela 

recebe do atual grande comandante desta Nação, Presidente Michel Temer. Foi o 

binômio capacidade e respaldo que fizeram com que, mesmo praticamente sem 

termos ainda iniciado realmente o trabalho, o ambiente, Deputado Perondi, já tenha 

se desanuviado. 

 Imaginem se uma medida como aquela de anúncio do déficit de 170 bilhões 

tivesse sido tomada pelo Ministro da Fazenda do governicho deposto? Imaginem. 

Talvez até nós estivéssemos no outro dia correndo para as filas dos bancos, para 

pegar alguns trocados e botar no bolso, porque a casa estaria caindo. Não seriam só 

os investidores internacionais que estariam buscando o seu dinheiro; seriam os 

brasileiros que ainda têm algum tipo de recurso em banco que estariam batendo em 

filas, em desespero absoluto. 

 Mas o que aconteceu? Melhorou o ambiente. Eu cheguei a tomar um susto 

quando vi isso. Meu Deus, o ambiente melhorou! E o que nós ouvimos? “Pelo 

menos agora estão dizendo a verdade.” Isto é o que ouvimos: “Pelo menos agora 

estão dizendo a verdade, não estão querendo continuar a mentir, a enganar, a 

perder o pouco de credibilidade que ainda poderia restar. Não, estão dizendo a 

verdade.” 

 E a credibilidade e a verdade são, meu Prof. Fogaça, os pilares de 

recuperação desta Nação, que começa, a partir da aprovação dessa PEC, a se 

estabelecer no nosso País. 

 E como busca a nossa equipe econômica, o nosso Governo, a base, que 

somos nós, a volta da respeitabilidade na gestão das contas públicas? Por acaso 

aumentando impostos, como queria o Governo anterior, Deputado Daniel? Não. Por 

quê? Porque a carga está elevada, a carga tributária no Brasil é elevada. Então, 

tentaremos outro caminho. Busca através do corte abrupto nos gastos públicos, que 

poderia ser uma opção, Deputado Bacelar? Isso poderia ser uma opção: “Vamos 

passar o facão”. Poderia ser uma opção. Busca dessa forma? Não, não. Essa, sim, 

poderia produzir os efeitos maléficos que a cantilena mentirosa da Oposição tenta 
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fazer adentrar os corações e mentes dos brasileiros, que por tanto tempo eles 

enganaram e agora querem continuar enganando. Não, não foi assim. 

 Como se busca esse necessário ajuste? Por uma estabilização das despesas 

públicas, Deputado André Amaral. E confiando em quê? Confiando em que isso 

trará a credibilidade necessária para que haja o crescimento e em que, a partir 

desse crescimento, estando estabilizado o crescimento dos gastos públicos, o 

Estado passe a pesar menos na economia brasileira. Produzimos um Estado que 

não cabe na nossa economia, e há que se recuperar e se refazer essa situação. Isso 

é Estado mínimo? Não, mas também não é Estado máximo. Isso é Estado 

necessário. 

 Estou feliz, Deputado Pestana, por estar participando de um momento em que 

o Congresso Nacional atua sob a batuta de estadistas. O que se está colocando 

aqui são ações de Estado. Busca-se uma nova Pátria, que tenha crescimento 

sustentável, onde efetivamente vivam melhor os brasileiros e as brasileiras. 

 Sr. Relator e Sr. Presidente, vejam que tarefa e que missão lhes reserva este 

momento de suas belas e exitosas vidas públicas. Deputados experientes, V.Exas. 

têm agora a tarefa de promover a discussão, o diálogo. Nós sabemos aonde 

queremos chegar. Não somos donos da verdade, mas há coisas das quais nós 

temos certeza. Temos a tarefa de produzir e fazer com que essa PEC seja o motor 

propulsor da verdadeira recuperação de que o Brasil necessita. 

 Esse é o melhor caminho? Não sei se é o melhor; o que eu sei é que é o 

único caminho. É o único caminho, ou vamos continuar mentindo, para que daqui a 

pouco estejam os brasileiros vivendo a humilhação que vivem os venezuelanos, 

tendo que sair do País para comprar aspirina ou para comprar 1 ou 2 quilos de feijão 

e de arroz? Não há outro caminho. 

 E, de pronto, como quem fala pela Liderança do PMDB, eu digo: contem com 

o PMDB. São mentirosas as notícias divulgadas de que existe no PMDB quem 

pense em ações que venham a dificultar ou boicotar o necessário ajuste fiscal. Nós 

estamos conscientes da responsabilidade e do papel histórico que nos cabem neste 

momento. Se alguém no partido pensa em apoiar qualquer ação que venha a 

boicotar esse necessário ajuste, ele é fruta podre no balde — tenho lido alguma 

coisinha sobre isso na imprensa —, é fruta podre no balde. 
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 Contem com o PMDB! Contem com o PMDB! Juntos, com a base aliada, 

corajosa, disposta, nós vamos estar ao lado do Governo na busca do ajuste fiscal, 

porque estar neste momento ao lado do Governo nessa luta é estar ao lado do 

Brasil. 

 Muito obrigado pelos segundos que V.Exa. me concedeu. 

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

Marun. 

 Conforme combinado inicialmente, agora nós passaremos a palavra para os 

debatedores responderem as perguntas e, depois, nós retomamos as falas. 

Mantém-se esse encaminhamento? 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA - Uma questão de ordem, 

Presidente. Eu proporia... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Aí o outro vai querer falar 

também. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA - Não. Veja bem, eu proporia 

que, em vez de se conceder a palavra aos debatedores a cada três falas de 

Parlamentares, fossem feitas cinco falas de Parlamentares para se conceder aos 

debatedores, para que pudéssemos adiantar o procedimento. É só isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - O Deputado Marun foi o 

quinto. 

 O SR. DEPUTADO GILBERTO NASCIMENTO - Eu vou propor seis. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - O Ministro Henrique Meirelles 

tem a palavra para resposta das perguntas iniciais. 

 O SR. MINISTRO HENRIQUE MEIRELLES - Vamos começar com a resposta 

ao Deputado Marcus Pestana. Em relação à pergunta referente à comparação com 

o Tratado de Maastricht, na Europa, que fixa em 3% do PIB nominal, inclusive juros, 

o limite máximo de déficit nominal para os países poderem entrar e permanecer na 

União Europeia, o Brasil está neste momento em 10%. 

 Qual é a razão desses 3%? A razão desses 3% é porque algo pode viabilizar 

um equilíbrio de longo prazo das contas públicas ou da dívida pública como um 

percentual dos produtos. Eu usei “dos produtos” no plural porque são dos diversos 

países da União Europeia. Portanto, é uma medida que foi definida pela Europa 
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como uma referência. No caso do Brasil, a trajetória da dívida mostra que, 

independentemente de qual poderia ser o limite, o fato é que a alíquota de 10% é 

claramente insustentável. É essa a resposta. 

 Em relação ao Japão e a alguns outros países que têm uma dívida pública 

mais elevada do que a brasileira, nós devemos considerar que são países que têm 

características muito diferentes das brasileiras. Eu mostrei, por exemplo, que a 

dívida média dos emergentes, que são países que têm características similares às 

do Brasil, é ao redor de 45%, 46% do PIB, substancialmente inferior à brasileira. A 

China, por exemplo, tem cerca de 43% do PIB. É um país que cresce muito, é um 

país com um governo muito ativo, muito forte, etc., mas que, no entanto, não se 

endivida além da capacidade de pagamento, porque isso geraria uma crise na 

economia chinesa. 

 Em resumo, países como o Japão têm uma outra dinâmica, um outro 

problema. O Japão luta, desde o início da década de 90, com um problema oposto 

ao do Brasil: ele luta contra a deflação, isso é, a queda dos preços. Por quê? Por 

causa do estágio de desenvolvimento da sociedade, da demografia, do número cada 

vez menor de pessoas que entram no mercado de trabalho, do nível de aporte 

tecnológico, etc. Uma série de questões da estrutura da economia japonesa faz com 

que o risco do Japão não seja a inflação, ao contrário do Brasil, que teve 10% de 

inflação recentemente, uma inflação explosiva. O problema do Japão é o risco de 

começar a cair preço. E, a partir daí, quem tem dívida tem maior dificuldade de 

pagar porque os preços caem. Então, a dívida em termos reais aumenta e o próprio 

governo enfrenta essa situação. As pessoas não consomem porque o preço amanhã 

vai cair. 

 Então, a deflação é um fenômeno perverso tal qual a inflação. Por isso é que 

se trabalha com meta de inflação. A meta de inflação não é zero, nem é menos dois. 

A meta de inflação nos países mais avançados é ao redor de 2%. Em outros países 

emergentes em geral é 3%. No Brasil, até um pouco mais, 4,5%, mas é a meta. Uma 

meta ainda dentro dos limites do razoável. Portanto, nesses países, onde a taxa de 

juros é muito baixa — ou até em alguns momentos o governo luta para não ficar 

negativa. Agora, nós temos países europeus com taxas de juros negativas por causa 
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disso —, eles podem ter uma dívida um pouco maior porque o custo de 

financiamento dela é muito mais baixo. 

 Os países emergentes têm maior nível de demanda de capital, menos 

poupança. Uma das características do Japão, por exemplo, é excesso de poupança, 

o país é exportador de poupança. A população tem essas características pelo nível 

de desenvolvimento, pela demografia e por atributos culturais. O japonês, como 

sociedade, tem uma tendência a poupar, a gastar menos do que ele ganha. 

Portanto, a poupança, o nível de disponibilidade de dinheiro da população japonesa 

para investir é muito alto, ao contrário dos países emergentes, ao contrário do Brasil, 

que são países em crescimento. 

 Nós estamos em uma trajetória de crescimento, em uma trajetória de 

aumento do padrão de vida da população. Então, é completamente diferente. Aqui o 

custo do dinheiro é mais elevado e os riscos são completamente diferentes daqueles 

do Japão. Economias emergentes, portanto, têm esse patamar de cerca de 46% do 

PIB. Nós já estamos nos aproximando de 70%, como já foi mencionado pelo Ministro 

Dyogo, inclusive em uma trajetória que, se não for mudada a dinâmica da despesa 

pública, a tendência é a dívida subir descontroladamente. 

 Essa é uma das características do custo elevado da dívida pública brasileira, 

a perspectiva. Do jeito que está vai sair de controle. O risco começa a aumentar 

muito, sobe muito o custo de financiamento da dívida, sobe mais a dívida, foge mais 

do controle. Portanto, nós temos que quebrar esse processo. 

 Em relação a como superar esse círculo vicioso dos juros, do déficit, da 

recessão, temos aqui um problema. Por causa da dívida, os juros altos geram mais 

déficit. Começa com déficit, juro alto, gera mais déficit, gera recessão, base tributária 

caindo, etc. Como é que nós quebramos isso? Nós quebramos isso, primeiro, com 

sustentabilidade fiscal; segundo, com a estabilidade da inflação. 

 Vou dar um exemplo inclusive da minha experiência pessoal. Quando estive 

no Banco Central, a SELIC chegou a 26,5%; a taxa de mercado chegou a 33%. 

Muito elevada. A SELIC chegou a bater 8%, com a inflação na meta. Isso é 

importante dizer, sem a inflação disparar. Alguns anos acima da meta, alguns anos 

abaixo da meta. 
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 Portanto, é muito importante mencionar que dados citados também pelo 

Deputado de que a taxa de juros do mercado caiu um pouco nos últimos meses, o 

dólar caiu, a Bolsa subiu, o índice de Confiança do Consumidor está crescendo. 

Como eu mostrei, o índice de confiança empresarial também está aumentando. Isso 

significa o quê? Significa que a essência hoje da incerteza no Brasil é exatamente a 

questão fiscal. Portanto, nós temos que estabilizar a questão fiscal. Temos que 

estabilizar a trajetória da dívida e, a partir daí, sim, nós teremos condições de ver 

tudo isso caindo, sairmos desse círculo vicioso. Já estamos em vias de sair. A 

economia já dá sinais de retomada, já dá sinais porque o País acredita que medidas 

de ajuste fiscal contidas aqui, por exemplo, nessa emenda constitucional serão 

aprovadas. 

 Então, já é um sinal novo. A sociedade já começa a acreditar nisso, já 

começa a melhorar o índice de Confiança do Consumidor, etc. Então, é muito 

importante, em minha opinião, que esta PEC seja aprovada e que nós possamos 

prosseguir. 

 Faço uma pergunta agora ao Presidente. Há uma terceira pergunta do 

Deputado Marcus Pestana para o Ministro Dyogo Oliveira. Não sei se passo a 

palavra a ele, para que a responda e, depois, me passa a palavra de volta para eu 

responder às colocações do Deputado Patrus Ananias, ou se eu prossigo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Não, prossiga. Encerre sua 

parte e, depois, o Ministro Dyogo faz a parte dele. 

 Obrigado. 

 O SR. MINISTRO HENRIQUE MEIRELLES - Deputado Patrus Ananias, como 

sempre apaixonado, forte, na defesa das suas convicções, deixe-me fazer outra 

colocação. O senhor citou aí um filósofo italiano, eu vou citar um brasileiro, carioca, 

o Nelson Rodrigues. Ele dizia, ou escrevia, que nada é mais brutal do que o fato. 

 Então, o fato concreto é que o Brasil está hoje em recessão, o Brasil está hoje 

com o desemprego aumentando, o Brasil está hoje com a renda da população, a 

renda per capita, a renda por habitante, caindo. E tudo isso com o enorme aumento 

das despesas públicas nos últimos anos. Esse é um fato. 

 Entendo o ponto de vista, conheço muito bem essa visão de que, na vida, 

tudo se resume à defesa de interesses. Mas eu acredito que haja algo mais além 
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disso. Existe a experiência acumulada, existem experiências que dão certo, existem 

experiências que fracassam, e existe, sim, a experiência acumulada pela 

humanidade, em todas as áreas, na Ciência, na Medicina, na Economia. Existe 

também a disputa por interesses setoriais. Existe, sim. Mas, por outro lado, existe, 

sim, o interesse da sociedade. Existem, sim, interesses setoriais, mas existe o 

interesse coletivo também, e o interesse coletivo deve prevalecer. 

 E aqui se colocam algumas questões interessantes. Por exemplo, o Brasil 

certamente precisa — o Deputado mencionou — de garantias constitucionais, de 

sociedade livre, justa, solidária, que promovam o desenvolvimento e, em última 

análise, melhorem o padrão de vida, sumarizando. É verdade. 

 Agora, a experiência mostra também — e é inclusive a experiência que o 

senhor conhece bem — que a melhor política social, em última análise, é a política 

de criação de emprego e que a pior política social é aquela que aumenta o 

desemprego. As políticas de assistência social são importantes complementarmente. 

São muito importantes. Mas não são as únicas. O importante é que se crie emprego 

no País também. Isso é muito relevante. E, para tal, precisamos ajustar as finanças 

públicas. 

 Outra coisa, cuja linha de pensamento entendo também, é que, na medida em 

que se controla o crescimento das despesas públicas, congela-se o País. Só que a 

experiência internacional não mostra isso. É verdade que, em alguns momentos, 

sim, justifica-se a expansão de despesas públicas nas chamadas políticas 

contracíclicas, quando existe — e vou-me permitir um termo técnico, Deputado 

Marcus Pestana, que acha que o economês é muito árido; e concordo com isso — a 

contração de demanda, como existiu, por exemplo, depois da depressão americana, 

mencionada aqui pela política do New Deal, do Presidente Roosevelt. Naquele 

momento, justifica-se. Em momentos brasileiros, de que participei inclusive, também 

já fizemos incentivos à demanda. Por quê? Por política contracíclica, quando existiu 

uma contração brutal da demanda. O problema hoje no Brasil não é a demanda, é a 

oferta. Isto é, está faltando investimento, crescimento, e, em função disso, geração 

de emprego. 

 Então, o que precisamos fazer, em primeiro lugar, não é cortar despesas 

públicas de forma abrupta, mas colocar um ritmo de expansão que seja financiável 
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pela sociedade brasileira, seja com aumento de tributo, seja através de 

financiamento. 

 Esse imposto é melhor que aquele? Esse imposto é mais regressivo ou mais 

progressivo? O tipo de imposto que se deve ter é um aspecto a ser discutido na 

temática da carga tributária, mas não elimina a discussão sobre o tamanho da carga 

tributária. Desculpem-me, acho que há uma distorção quanto a esse ponto. Uma 

coisa é saber quais são os impostos. Vou apenas mencionar o fato de que a CPMF, 

nesse aspecto, é regressiva, isto é, penaliza mais, proporcionalmente, as classes 

mais pobres. 

 Dito isso, fechado o parêntese, passo à sua pergunta sobre as universidades, 

as pesquisas, o desenvolvimento para garantir a soberania. O senhor citou alguns 

dados mencionados pelo Comandante de uma das Forças Armadas. Eu gostaria 

apenas de mencionar que eu conheço bem os dados. Eu tenho me reunido também 

com os Comandantes das Forças Armadas, a quem eu presto muita atenção, em 

virtude inclusive dessas pesquisas, de toda essa parte desenvolvida pelas Forças, 

além das questões de segurança. 

 Eu diria o seguinte: o senhor está mencionando fatos que são consequências 

do passado, não são do futuro. Os problemas que o senhor descreveu estão 

acontecendo hoje e são consequências do passado. Agora, olhando para frente, o 

que nós queremos é estabilização, e não corte de despesa. Nós queremos promover 

um crescimento sustentável. Essa é a primeira coisa. A segunda: a alocação dentro 

do Orçamento será uma prerrogativa do Congresso Nacional. 

 Mas nada vai funcionar no País se o déficit estiver crescendo dessa maneira, 

se a dívida estiver crescendo dessa maneira, fugindo de controle, se for cada vez 

maior o risco de colapso do financiamento público e da sustentabilidade do déficit 

público. Isso não é verdade apenas para o Governo. É verdade para a família, é 

verdade para a empresa, é verdade para todos. 

 Se estamos gastando muito mais do que ganhamos, o que faz com que a 

nossa dívida suba, se estamos entrando no cheque especial, não adianta ficarmos 

só reclamando do custo do dinheiro, etc. e tal. Isso é real, mas o problema é que nós 

temos que controlar, de fato, as despesas, para que exista, aí sim, crescimento, 

geração de emprego, aumento de receita, melhoria das condições de investimento, 
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das condições de realização de tudo o que é necessário para atender às 

necessidades da população. 

 O senhor perguntou também sobre a produção de alimentos, sobre a 

agricultura familiar. A agricultura familiar, certamente, como a agricultura de uma 

maneira geral, será beneficiada por maior crescimento do País, por aumento da 

demanda, pela queda do custo do dinheiro, pela queda da inflação, por maior 

disponibilidade, por maior estabilidade, por maior previsão. 

 Isso vai fazer com que a agricultura familiar, a produção de alimentos e a 

agricultura como um todo, como todo o País, possam crescer. Assim haverá mais 

recursos, os bancos terão maior disponibilidade de recursos, será possível fazer 

uma quantidade maior de empréstimos, o crédito pode aumentar, e o País pode, de 

fato, retomar o crescimento. 

 O Deputado Silvio Torres fez uma pergunta sobre o prazo. Sugeriu que o 

prazo obedecesse a um ciclo político também. Ele sugeriu 7 anos, e não 10, 

exatamente por essa questão do ciclo político. Eu faço apenas uma ponderação. Se 

é para obedecer ao ciclo político, podem também ser 11 anos. É meramente uma 

ponderação. Evidentemente, é uma decisão do Congresso, mas a nossa visão... 

 O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Ministro, poderão ser 11 anos. Eu fiz a 

sugestão porque acho que a primeira fase, a das reformas, é a mais difícil. Foi só 

isso. 

 O SR. MINISTRO HENRIQUE MEIRELLES - Depende, Deputado. Pode ser 

que sim, mas eu acho que as primeiras reações da economia mostram que o 

resultado pode ser mais rápido, porque nós estamos saindo de uma base muito 

negativa. A economia está crescendo, mas o nível de confiança está muito baixo — 

vem caindo há vários anos. Eu acho que a retomada agora pode ser muito mais 

rápida. Em minha opinião, se tudo for aprovado, o que pode acontecer é até um ciclo 

mais fácil, mais rápido de crescimento, inclusive se usando a capacidade ociosa das 

empresas, que poderão empregar toda essa massa de desempregados. 

 Em resumo, nós podemos ter uma retomada, nos próximos anos — não estou 

falando dos próximos meses, estou falando dos próximos anos, e já estamos 

começando —, até mais alta do que parece. 
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 De qualquer maneira, eu fiz apenas a ponderação de que o ciclo político pode 

ser obedecido ou não, dependendo da decisão do Congresso Nacional. A minha 

ponderação é no sentido de que ele precisa ser suficientemente longo para dar 

previsibilidade à economia, para que todos olhem o crescimento da dívida pública e 

vejam claramente que vai começar a cair a partir de um certo ponto, para que não 

exista nenhuma incerteza. 

 De toda forma, é uma discussão válida, e, em última análise, a decisão será 

do Congresso Nacional. Minha ponderação é a seguinte: o ciclo tem que ser longo o 

suficiente para dar previsibilidade à economia. 

 Houve as colocações do Deputado Carlos Marun. Eu gostaria apenas de 

enfatizar quanto a esse aspecto, mais uma vez, usando também as observações 

feitas pelo Deputado, que a maneira de fazer política social é, de fato, criar emprego, 

a maneira de fazer política social eficiente é o Governo absorver uma quantidade 

cada vez maior de recursos da economia, aí sim paralisando a economia e 

promovendo cada vez mais melhora de gestão, do uso dos recursos públicos. Isso 

sim pode fazer com que o País volte a crescer. 

 Nós temos, de novo, que olhar as evidências. Hoje, nós já vemos a economia 

começando a reagir, o índice de confiança do consumidor começando a crescer, 

bem como o índice de confiança dos empresários. Já começamos a ver recuperação 

da atividade industrial. Isso não é algo uniforme, cresce durante 2, 3 meses, depois 

pode cair 1 mês e voltar a crescer. Mas o que importa é a tendência, que já é 

positiva, o que reforça exatamente o que estamos dizendo. Já existe uma percepção 

positiva na economia e na sociedade. A pesquisa relacionada a consumidores de 

todos os estratos sociais mostra a recuperação do nível de confiança. 

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

 Eu peço celeridade, porque vários Parlamentares vão viajar no começo da 

tarde, e o Ministro Meirelles tem compromisso às 13 horas. Vamos agir com 

celeridade, para que todos tenham oportunidade de falar. 

 Tem a palavra o Ministro Dyogo Oliveira. 

 O SR. MINISTRO DYOGO OLIVEIRA - Vou ser rápido, Sr. Presidente. 

 Obrigado, Deputado Marcus Pestana, pela pergunta — aliás, foram várias 

perguntas. A primeira é interessante, trata da comparação internacional sobre o 
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processo orçamentário. A experiência é diversa. Basicamente, cada país tem um 

processo bastante próprio de orçamentação. Mas há uma perspectiva comum nos 

países desenvolvidos, que é o fato de haver limitação à expansão do orçamento. 

Cada país, à sua maneira, adota mecanismos de limitação. Desse modo, a disputa 

orçamentária é concreta, real, por um tamanho de orçamento disponível. 

 É claro que esse processo de disputa também é particular. Em cada país há 

mecanismos para se fazer isso no Congresso. Em alguns países, instituições 

orçamentárias são ligadas ao próprio Congresso; em outros, não. O que há de 

comum é uma verdadeira disputa orçamentária e uma alocação de recursos que 

reflete essa disputa. 

 O que se propõe com a PEC — o senhor mencionou a questão de pisos e 

tetos — não é o estabelecimento de pisos e tetos para cada despesa, é sim o 

estabelecimento de um teto global. O total da despesa vai ser aquilo. E, claro, 

também haverá o teto para cada Poder. Dentro desse teto, cada Poder alocará, 

dentro das suas prioridades, dentro das suas definições de política, os limites 

individuais. Não há aqui — nem poderia haver — nenhuma alteração na prerrogativa 

do Congresso Nacional de fazer isso livremente. 

 Deixo claro também mais uma vez que, no caso da saúde e da educação, não 

há limitação de teto, há alteração do mínimo. 

 Reforçando o que o Ministro Meirelles colocou, digo que não dá para dizer 

hoje que a regra vai aumentar ou diminuir a aplicação em saúde. O que nós temos é 

que, por essa nova regra, a regra da saúde e a da educação são coerentes com a 

regra geral. Num caso alternativo, nós poderíamos manter as regras antigas de 

educação e saúde, e elas serem incompatíveis com a regra geral, gerando 

problemas de compressão das demais despesas. Se ela vai evoluir dentro da regra 

geral, ela não vai pressionar. 

 Não se fala em congelamento, não se está congelando. Pelo contrário, está 

se garantindo que haverá, todo ano, uma expansão da despesa com essas áreas 

correspondente ao valor da inflação. Não há congelamento nem da despesa global 

nem da despesa de educação e saúde. Há uma proteção dessa despesa. 
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 O senhor referiu bem esta questão: “O ano de 2016 não está sendo bom”. Por 

que 2016 não está sendo um ano bom para a área de saúde? Porque a arrecadação 

caiu, porque a receita caiu. Então, nós poderemos ter outros anos... 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Não, mas também houve a PEC 

do Orçamento Impositivo. 

 O SR. MINISTRO DYOGO OLIVEIRA - Isso, tudo isso. Mas o ano não é bom 

particularmente porque a receita, neste ano, está performando muito mal. Nós 

poderemos ter anos, no futuro, em que a receita também vai performar muito mal. 

Eu tenho a convicção de que, se não fizermos nada, nós teremos muitos anos em 

que a receita não vai performar muito bem. 

 A propósito, a receita administrada vem caindo ano a ano. A receita 

administrada — de tributos, de contribuições — caiu de 15,3% do PIB em 2007 para 

12,5% do PIB neste ano. Isso é resultado, em grande medida, da desaceleração da 

economia. Quando a economia desacelera, as empresas, as pessoas retêm 

imposto, elas evitam o pagamento de imposto e financiam atrasando o pagamento 

de impostos. Esse processo de queda da arrecadação prejudica essas áreas que 

têm despesas vinculadas com a arrecadação. 

 Portanto, a natureza da PEC aqui não pode ser atrelada nem a congelamento 

do financiamento dessas áreas nem a retirada de recursos dessas áreas. Muito pelo 

contrário, está se garantindo que haverá, continuamente, uma expansão dos 

recursos para essas áreas. 

 O senhor mencionou também a questão da Previdência. Já foi mencionado 

aqui, mas é importante repetir que a Proposta de Emenda à Constituição nº 241, de 

2016, é o início desse processo. Demonstrou o Ministro Meirelles, com muita 

clareza, que a experiência internacional mostra que esse tipo de processo é longo e 

progressivo. Tem que ser um processo paulatino. Não se consegue fazer uma coisa 

abrupta, não há capacidade de absorção na economia e na sociedade de um ajuste 

abrupto. Haverá ainda, portanto, durante alguns anos, a continuidade da expansão 

das despesas, inclusive em relação ao PIB. Com a queda do PIB, a despesa vai 

continuar crescendo em relação ao PIB nos próximos anos, mas gera-se uma 

percepção futura de equilíbrio. 
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 O caso da Previdência será, necessariamente, uma próxima fase desse 

procedimento. A despesa com previdência tem crescido 11% ao ano. Um número já 

foi até divulgado — nós divulgamos isso no mês passado. A despesa com 

previdência aumentará 57 bilhões de reais de 2016 para 2017, e já aumentou 50 

bilhões de reais de 2015 para 2016. A despesa com previdência aumentou 50 

bilhões de reais de 2015 para 2016, e aumentará 57 bilhões de reais deste ano para 

o próximo ano. Não há como financiar isso. Equivale a 0,8%, 0,9% do PIB. Então, é 

uma despesa que aumenta nessa magnitude. 

 As projeções aqui apontam que a despesa com previdência, que hoje está em 

torno de 8% do PIB, pode chegar a 12% do PIB, num horizonte não muito largo. De 

8% para 12%, são 4 pontos percentuais do PIB a mais com despesa da Previdência. 

 Então, haverá necessidade sim de outras reformas. Para quê? Para atender 

isso que o Ministro Patrus disse. O que nós queremos é ter recursos para aplicar 

nas atividades fundamentais para o País: pesquisas de defesa, desenvolvimento 

agrário, crescimento da produção, etc. 

 Mas como é que se vai ter isso, se não se tem um País sustentável, se não se 

tem um cenário de dívida sustentável, se a nossa dívida vai passar de 70% do PIB 

neste ano e, pela trajetória atual, não há um ponto em que ela vai parar de crescer? 

Como convencer as pessoas de que isso é razoável? 

 Eu acho que é importante dizer, Ministro Patrus, só para finalizar, que, na 

minha perspectiva, com essas reformas, com essas alterações que estamos 

discutindo e com as contribuições que virão do Congresso — questões como essa 

que o Deputado Silvio Torres levantou e outras que possam vir à baila —, nós 

teremos no futuro uma situação melhor para essas despesas prioritárias, 

importantes, relevantes, do que a que nós temos hoje. Temos hoje muita dificuldade 

de financiar essas despesas, porque a alocação de recursos, a nosso ver, está um 

pouco desconectada das verdadeiras necessidades do País. 

 Hoje, grosso modo, mais de 50% da despesa do Governo Federal é 

simplesmente para pagamento de aposentadorias, pensões, benefícios 

previdenciários e outros. E o investimento é de 3% dessa despesa. 

 Então, parece-me que há uma decisão alocativa da sociedade brasileira hoje 

que merece uma reanálise. Não podemos investir 3% e gastar 50% com 
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aposentadorias, inativos e outros benefícios previdenciários. Talvez seja preciso um 

pouco menos de um e um pouco mais de outro. 

 São decisões que precisamos trazer à discussão. Precisamos trazê-las para a 

sociedade com clareza. O que me preocupa enquanto técnico que acompanha essa 

questão orçamentária é que nós não temos isso no País. Até hoje o debate foi 

conduzido pela discussão das necessidades de inclusão, das necessidades de 

expansão da rede de proteção social, por tudo isso, mas agora é preciso haver uma 

discussão sobre a alocação das partes, sobre a definição de quanto vai para cada 

coisa. 

 Eu tenho certeza de que não há nenhuma despesa no Orçamento que seja 

completamente descabida, desnecessária, estapafúrdia. Tudo ali tem uma 

justificativa. Uma necessidade levou aquilo a estar ali. Eu chamo a atenção para 

isto: não é que não sejam necessárias, justificáveis, corretas aquelas despesas, mas 

precisamos colocá-las em ordem de prioridade, definir o que é mais importante e o 

que não é mais importante. 

 Essa discussão não existe hoje. A discussão hoje sobre a alocação 

orçamentária é meramente a respeito de quanto se precisa a mais para atender a 

uma outra despesa que também é importante, e a coisa vai simplesmente da forma 

como todos os gráficos demonstraram claramente. A expansão indefinida da 

despesa gera uma situação que não é sustentável. 

 Nós precisamos dar uma sinalização para a sociedade. Eu confesso que não 

tenho nenhuma habilidade política, mas vejo na sociedade uma clara manifestação 

de que ela própria, a sociedade, pede que haja uma limitação nas despesas 

públicas. 

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

Oliveira, que está muito habilidoso na política. (Riso.) 

 Agradeço a presença do Prof. Ernesto Lozardo, Presidente do IPEA, que está 

aqui participando conosco deste debate. 

 Esta é a lista dos Deputados inscritos: Arthur Oliveira Maia, Thiago Peixoto, 

Julio Lopes, José Carlos Aleluia, Gilberto Nascimento, Subtenente Gonzaga, Maria 

do Rosário, Carmen Zanotto, Altineu Côrtes, Delegado Edson Moreira, Cristiane 

Brasil, Celso Maldaner, Luiz Carlos Hauly, Fernando Monteiro e Erika Kokay. 
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 A lista dos Líderes: Arthur Oliveira Maia, Evandro Gussi, Thiago Peixoto, José 

Carlos Aleluia e Carmen Zanotto. 

 O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente, eu falaria depois 

do Deputado Arthur Oliveira Maia, como Líder da Minoria. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - V.Exa. vai falar depois do 

Deputado Arthur Maia, se V.Exa. tiver um pouquinho de paciência. 

 O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Talvez por causa da leitura, eu 

tenha ficado... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Uma era a lista dos inscritos, 

e a outra era a lista dos Líderes. 

 O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Isso, na lista dos Líderes... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Eu estou fazendo uma após a 

outra. Vamos ganhar celeridade. 

 Tem a palavra o Deputado Arthur Maia. 

 O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente, desculpe-me... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - V.Exa. vai falar depois dele. 

 O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Depois dele? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Sim. 

 O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Perfeito, estou tranquilo. Só 

estava perguntando isso, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - É que V.Exa. ontem me fez ir 

dormir às 2h30min da madrugada. 

 Tem a palavra o Deputado Arthur Maia. 

 O SR. DEPUTADO GILBERTO NASCIMENTO - Questão de ordem, Sr. 

Presidente. Eu gostaria de fazer uma solicitação aos Líderes. O Ministro tem 

compromisso às 13 horas, e todos nós temos voo. É claro que os Líderes têm 

preferência, mas há Líder que tem 10 minutos pela Liderança, tem mais 3 minutos 

como tempo normal, tem mais 2 minutos por ser o mais alto, tem mais 3 minutos por 

ser o mais bonito. Peço que possamos manter os 3 minutos. Isso dá igualdade a 

todos. Seria democrático que todos pudessem falar. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Isso é regimental. Se os 

Líderes tiverem a compreensão de que devem diminuir o seu tempo, fiquem à 

vontade, em defesa da democracia. 

 Tem a palavra o Líder Arthur Maia. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA - Quantos minutos eu tenho, 

Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Três minutos como inscrito e 

mais 9 como Líder do Governo. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA - Meu caro Presidente Danilo 

Forte, meu caro Ministro Henrique Meirelles, meu caro Ministro Dyogo Oliveira, meu 

caro amigo Dr. Eduardo Guardia, eu quero exaltar explanação que foi feita aqui. Vou 

começar minha fala fazendo uma referência, porque eu a achei muito interessante, à 

citação do experiente Deputado Patrus Ananias sobre a filosofia de Ortega y Gasset, 

que diz que o homem é ele próprio e as suas circunstâncias. 

 Eu fico imaginando, meu caro Deputado Patrus Ananias, qual é a verdadeira 

circunstância dessa trajetória do PT, que iniciou o seu governo sob a direção de 

Henrique Meirelles no Banco Central, com a tese da austeridade, com a tese da 

preservação dos conceitos macroeconômicos, e terminou o seu governo, 12 anos, 

13 anos — até perdi a conta —, 16 anos depois, sob a égide da Fazenda de Nelson 

Barbosa, com déficit de 170 bilhões de reais, inflação galopante, enfim, com a 

falência generalizada da nossa economia. 

 Eu realmente tenho curiosidade muito grande para saber se a circunstância 

do PT é Henrique Meirelles ou Nelson Barbosa, se os 170 bilhões... 

 O SR. DEPUTADO PATRUS ANANIAS - Nobre Deputado, pode incluir 

também o nosso Ministro Dyogo Oliveira, que estava com o Ministro Nelson Barbosa 

até o apagar das luzes do Governo da Presidenta Dilma. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Não vamos interromper as 

falas, senão fica ruim. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA - Quem citou as 

circunstâncias foi V.Exa., Deputado. Eu não tenho essa compreensão. Quem citou 

que a política e números são elementos subjetivos foi V.Exa. Eu não tenho essa 

compreensão. Eu tenho a compreensão de que número é algo concreto e absoluto. 
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A retórica política pode até querer disfarçar isso, para esconder questões outras, 

mas o número, diferentemente de como V.Exa. pensa, é sim algo concreto, 

substantivo, na expressão mais crua da palavra. 

 V.Exa. cita como exemplo econômico — imaginem! — o sucesso do New 

Deal, há quase 1 século atrás, no começo do governo do Presidente Roosevelt. 

 Eu fico imaginando o que acontecerá quando algum Parlamentar, Ministro 

Meirelles, quiser ser mais saudosista do que o Ministro Patrus e retroceder ao 

mercantilismo de Adam Smith, que também foi uma política de muito sucesso, no 

século XVIII, baseada no pacto colonial, no protecionismo e no superávit da balança 

comercial. Já que um fala em New Deal, de 1932, outro pode dizer que bom era o 

mercantilismo do século XVIII. 

 Ora, senhores, a política fundada pelo New Deal, a do chamado Estado 

social, com absoluta certeza, todos sabemos, representou a falência de muitos 

países ao longo do século XX. Só houve a retomada econômica de países 

importantes que absorveram esse tipo de política pública e econômica, como a 

França, como a Inglaterra, como a Grécia, como a Espanha, depois de a União 

Europeia, como um colegiado de países, introduzir os métodos da responsabilidade 

fiscal. 

 Foi justamente isso que inspirou a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 

Complementar nº 101, de 2000, feita contra a vontade do PT durante o Governo 

Fernando Henrique Cardoso. 

 A tese do Estado social é uma tese falida. A política econômica pode 

representar, em determinado momento, uma possibilidade de sucesso, mas é 

importante compreendermos que a sociedade muda permanentemente. A 

geopolítica muda permanentemente. Se o mercantilismo era possível lá atrás, 

porque se vivia em um sistema de pacto colonial, hoje não é mais possível, devido à 

agilidade da economia, a uma nova realidade, inclusive tecnológica, para se fazer a 

circulação do dinheiro no mundo. 

 Nós temos que pensar a política considerando a realidade atual. E na 

atualidade, Ministro Meirelles, Ministro Dyogo Oliveira, infelizmente V.Exas. têm uma 

missão hercúlea pela frente. V.Exas. recebem um País economicamente falido. 

Apresentou déficit orçamentário, um buraco nas suas contas, da ordem de 170 
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bilhões de reais, o maior índice de desemprego da história do nosso País, inflação 

galopante. 

 Nós estamos, neste momento, tentando apresentar aqui uma resposta ao que 

se coloca diante de nós. Se nós temos um déficit de 170 bilhões de reais, temos que 

pedir dinheiro emprestado para financiar esse déficit. À medida que o fazemos, 

automaticamente sobe o valor do juro que pagamos, porque diminui a nossa 

credibilidade, com o aumento da dívida, e, mais do que isso, aumenta o serviço da 

dívida que temos. Consequentemente, isso se torna uma nociva circulação viciosa, 

que prejudica a nossa economia como um todo. 

 Diante dessa realidade, nós temos poucas alternativas na economia. A 

primeira seria aumentar impostos. Mas o nosso País não aguenta mais aumentar 

impostos. Não temos a maior carga tributária do planeta, é verdade, mas temos uma 

das mais altas cargas tributárias do planeta. Então, se não podemos aumentar 

impostos, temos que diminuir despesas e, sobretudo, qualificar o gasto público. 

 Este é o nosso grande desafio: qualificar o gasto público. No Brasil, nós 

estamos diante de uma realidade em que o dinheiro tem sido tratado como se desse 

em árvore, como se as coisas fossem muito fáceis. Há um déficit, aumenta-se 

imposto; há um déficit, aumenta-se imposto. Isso é muito simples, mas destrói 

qualquer economia. 

 O jornal O Globo, hoje, traz uma reportagem extremamente interessante 

sobre os abusos do Bolsa Família. Um cidadão, em 1 dia só, conseguiu cadastrar 2 

mil e tantas famílias, o que é impossível, porque dizem que lá um sujeito consegue 

cadastrar, no máximo, 15. E um cidadão conseguiu cadastrar 2.400 famílias. 

 Um Ministro de Estado me disse na semana passada — esse dado virá a 

público com mais detalhes em breve — que 40 mil pessoas recebem seguro-defeso 

relacionado ao Paranoá, lago que todos conhecemos aqui em Brasília. Vejam o 

absurdo diante dessa realidade. 

 Ministro, quanto ao grande gasto público brasileiro, nem vou abordar a 

questão da corrupção na PETROBRAS, pois este não é o fórum adequado para 

realizar esse debate, mas digo que a Presidente da República, em 2014, sem querer 

permitir o aumento da inflação, determinou que a PETROBRAS comprasse lá fora 

petróleo, gasolina por um preço mais alto e vendesse esse produto aqui por um 
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preço mais baixo. Foi um prejuízo de aproximadamente 60 bilhões de reais. Isso foi, 

sem dúvida, muitas vezes maior do que todo esse lastimável esquema de corrupção 

que destruiu a empresa mais importante do nosso País. 

 Vejam que é preciso, quando se fala em qualificação do gasto público, que 

haja um acompanhamento dos programas. Não dá para fazer programa só para 

dizer que está fazendo, só para dizer que está criando inclusão social. Por exemplo, 

todos os dados referentes ao PRONATEC comprovam que ele é um programa que 

não deu certo. Se existe a necessidade de se dar uma oportunidade profissional a 

pessoas de idade mais avançada, certamente esse modelo do PRONATEC não é o 

adequado. Sr. Ministro, eu poderia aqui citar muitos e muitos exemplos, mas não é o 

caso. Quero apenas fazer a colocação de que precisamos melhorar o gasto público. 

 Vou tentar o mais rápido possível e avançar na minha fala, embora seja difícil 

ser sucinto neste tema. Está comprovado estatisticamente, pelos dados trazidos 

aqui por V.Exa., que a correção da inflação nessa nossa Proposta de Emenda à 

Constituição protege os valores da saúde e da educação. E a regra matemática é 

clara. Veja bem. Se hoje nós estamos partindo de um patamar do ano passado, em 

que foi preservado o índice constitucional proposto tanto para a saúde como para a 

educação, e a partir de agora haverá um crescimento que vai considerar sempre a 

diferença inflacionária para aumentar o orçamento, e como naturalmente a saúde e 

a educação também estão submetidas a esse crescimento, é claro que não haverá 

diminuição nenhuma do custeio e dos investimentos na saúde e na educação. 

 Agora obviamente, com muita sapiência a PEC traz este elemento, pode o 

gestor incrementar esse gasto. Naturalmente os gestores de boa-fé e bem-

intencionados agirão dessa forma. Isso realmente é importante para que nós 

possamos dizer claramente que nós estamos, sim, preocupados com a preservação 

e até com a ampliação dos investimentos e do custeio tanto da saúde como da 

educação. 

 Srs. Ministros Henrique Meirelles e Dyogo Oliveira, permitam-me trazer aqui 

algumas sugestões que eu acho que precisam ser debatidas, já que estamos no 

âmbito do Parlamento e pretendemos aperfeiçoar esta proposta. A PEC deixa para a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias o estabelecimento de critérios para o rateio dos 

limites dentro do crescimento que nós teremos com a inflação. Eu proponho que nós 
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possamos debater nesta Comissão algumas questões que nos deem mais 

segurança de que haverá realmente um rateio que preserve a ideia da justiça social. 

 Em segundo lugar, com relação às renúncias fiscais que estão impedidas a 

partir dessa PEC, eu proponho que haja também uma discussão das renúncias 

fiscais vigentes para saber se elas devem, de fato, permanecer ou não. 

 Em terceiro lugar, eu proponho que tenhamos uma regra genérica não só 

para os servidores de carreira, mas também para todos os outros membros inclusive 

dos três Poderes, para que não haja margem para qualquer crítica em relação à 

discricionariedade para com os servidores. 

 Finalmente, Srs. Ministros, Sras. e Srs. Deputados, eu quero dizer que os 

sinais do Apocalipse já estão colocados na incapacidade de os Estados pagarem a 

sua folha de pagamento, na previsão clara de que a Previdência é uma bomba-

relógio. E nós temos aqui a oportunidade de dar o primeiro passo para remediar 

essa situação. Mas não é, como falou muito bem o Ministro Dyogo, a única solução. 

 Muito obrigado. 

 E vamos em frente, porque isso é fundamental para o Brasil. 

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

Oliveira Maia. 

 Com a palavra o Deputado Henrique Fontana. S.Exa. dispõe de 8 minutos 

pela Liderança da Minoria. 

 O SR. DEPUTADO GILBERTO NASCIMENTO - Sr. Presidente, para 

colaborar, em respeito à agenda do Ministro Henrique Meirelles, eu vou abrir mão 

dos meus 12 ou 15 minutos e encaminhar as minhas perguntas por escrito. Muito 

obrigado. 

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

Nascimento, sempre muito cortês, educado e correto. 

 Com a palavra o Deputado Henrique Fontana. S.Exa. dispõe de 8 minutos 

pela Liderança da Minoria. 

 O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente, eu queria 

agregar também ao meu tempo os 3 minutos da minha inscrição. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - S.Exa. dispõe de 11 minutos, 

então. 
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 O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente, em primeiro 

lugar quero agradecer a V.Exa. e cumprimentar o Deputado Darcísio Perondi, que é 

o Relator dessa matéria e todos os colegas Parlamentares. Quero cumprimentar 

também de forma respeitosa o Ministro Henrique Meirelles e o Ministro Dyogo 

Oliveira, mas dizer a V.Exas. que a minha visão sobre a crise política que o nosso 

País vive indica V.Exas. são Ministros temporários, pelo menos até o dia 29, e eu 

espero que ainda haja uma reversão desta situação. Na minha avaliação e na de 

milhões de brasileiros, sempre serão ilegítimos no Ministério, porque o Governo 

atual está terminando através de um golpe de Estado, de caráter parlamentar. No 

plenário, isso tem sido muito debatido, não será o centro da minha fala aqui. 

Percebo que, às vezes, algumas pessoas se impacientam com esse debate, mas 

milhões de brasileiros pensam como eu, e nós vamos debater isso profundamente 

ao longo dos próximos meses. 

 Aliás, a minha avaliação é de que o grande problema da economia brasileira 

será a ilegitimidade do Governo que estará, eventualmente, governando o País a 

partir do dia 29. Esse Governo será um governo fraco, do ponto de vista da 

legitimidade social. Haverá, inclusive, um paradoxo. Ele terá força no Parlamento, 

onde organizou a maioria para aplicar o golpe parlamentar, poderá ter força em 

alguns setores da economia, interessados numa determinada política econômica, 

mas será frágil na sociedade. 

 Inclusive, eu defendo que, se, porventura, o golpe for consolidado no dia 29, 

nós reorganizemos o pacto democrático do País e façamos eleições no País, porque 

só o povo pode definir, com o seu voto direto, o Governo que quer ver 

representando-o e administrando os impostos gerados pelo trabalho dessa 

população. 

 O nosso debate, Ministros, não se trava aqui entre quem defende ou quem é 

contra o equilíbrio fiscal. Esse maniqueísmo está fazendo muito mal ao Brasil. Aliás, 

o maniqueísmo construído com o objetivo de criar um ambiente favorável ao golpe, 

que repetiu, milhares de vezes, o ambiente de um antipetismo, não vai resolver os 

problemas do País. 

 Então, nós aqui temos visões diferentes de como buscar o equilíbrio fiscal. Há 

um discurso que beira a chantagem, que beira uma visão apocalíptica, para impor 
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uma determinada visão de política econômica, porque a economia, Ministros e 

cidadãos brasileiros, tem acúmulos, tem ciência, tem estudo. Eu sou médico e 

administrador de empresas por formação. Mas a economia não é como engenharia 

de cálculo estrutural para planejar uma ponte. A economia sofre um impacto de 

escolhas políticas enorme. Todas as pessoas que prezam pela sua inteligência 

defendem essa posição. Não há a política certa e a política errada. Por isso mesmo, 

o grande árbitro da política econômica que será adotada em um país é o povo que 

elege governos através do voto, porque, aí, a política econômica tem que se 

apresentar no processo eleitoral. Quando se quer implantar uma política econômica 

que não foi debatida em uma eleição, não se dá legitimidade a essa política 

econômica. 

 Eu percebo que a política econômica atual proposta pelo Governo interino 

não trabalha o equilíbrio entre receita e despesa. Ela tem uma obsessão por cortar 

despesas. Eu não ouço os Ministros falarem em iniciativas para aumentar a receita 

pública. Imposto? Há, parece-me, um fundamentalismo, que nasce da fala do 

Ministro Meirelles, de que o Brasil não pode introduzir nenhum novo imposto. Eu 

acho injusto socialmente que se repita essa frase, porque eu acho que há detentores 

de grandes fortunas, e a transmissão de herança têm capacidade contributiva 

enorme para ajudar a retirar pessoas que vivem em situação de pobreza extrema 

dessa condição. A construção da justiça social exige impostos. 

 É fácil falar em ajuste para o andar de baixo olhando a partir do andar de 

cima. Para aqueles que já têm os seus filhos na universidade, que têm tudo o que 

precisam para se alimentar, que moram em casas confortáveis, é fácil propor ajustes 

para os de baixo. E eu tenho muito cuidado, porque não gosto, na política, de 

demagogia. Um colega me perguntou: “E por que não foi votado o imposto de 

transmissão sobre herança?” Porque a maioria do Parlamento é conservadora e não 

quer criar esse imposto, que é justo socialmente. 

 Então, eu não acho justo propor um corte continuado de despesas essenciais 

e não propor um aumento de receita. Por exemplo, eu entendo, Ministro, que V.Exa. 

deveria liderar um processo forte de combate à sonegação — forte, público, com 

falas públicas sobre isso, constrangendo os sonegadores —, porque eu pago meus 

impostos em dia, como brasileiro, e me sinto injustiçado quando vejo os bilhões que 
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escorrem com a sonegação. Eu quero pedir ao Ministro do Governo interino: lidere 

um processo contra a sonegação, amplie a contratação de servidores públicos para 

as áreas que combatem a sonegação. É um belo investimento para o futuro do País. 

 Eu ouvi do Dr. Dyogo outra frase interessante. Ele dizia: “Não, mas nós temos 

aqui a despesa previdenciária, salários, e só 3% de investimento”. É pouco 3% de 

investimento. Mas o interessante é que não brota a fala sobre a questão da rolagem 

da dívida. O custo da rolagem da dívida equivale a 42% de todos os impostos que 

nós geramos. Vamos encarar isso ou vamos olhar para o andar de baixo e dizer: 

“Vamos cortar ali porque nós não podemos...” Aliás, Ministros, se essa PEC 

estivesse em vigor, o Programa Mais Médicos não poderia ter sido implantado, 

porque ele não advém de crescimento vegetativo. Corrigir pelo IPCA é crescimento 

vegetativo. 

 Acusam o nosso Governo de ser irresponsável e dizem que receberam um 

País quebrado. Primeiro, deveriam esperar para ganhar as eleições, se quisessem 

governar o País. Mas não receberam o País quebrado. Nós recebemos um País que 

tinha 35 bilhões de dólares em reservas; hoje, são 378 bilhões de dólares. 

 Olhem a responsabilidade fiscal, a dívida líquida do setor público. Aliás, os 

gráficos dos Ministros não trataram de anos anteriores. Quero sugerir, Ministros, 

levarmos o gráfico mais para trás. Quando o Governo dos fundamentalismos 

neoliberais se iniciou com Fernando Henrique Cardoso, a dívida líquida do setor 

público sobre o PIB era de 29,35%. 

 Privatizou-se bastante. Na linha de Francis Fukuyama, disseram que era a 

política neoliberal que resolveria a economia brasileira, que aí sim alavancaria tudo. 

Terminou o Governo Fernando Henrique Cardoso e a dívida líquida do setor público 

saltou de 29% para 59,84% do PIB, uma irresponsabilidade fiscal sem tamanho 

desse Governo, que foi três vezes ao Fundo Monetário Internacional pedir 

empréstimos porque o País quebrou. Não eram empréstimos para fazer estrada, 

mas porque o País quebrou. Ele entrou no chamado default, como se diz no 

economês. 

 Aí, nós assumimos o País. V.Exas. participaram de parte desse Governo. 

Reduzimos de 59% para 34% a dívida líquida do setor público sobre o PIB no fim de 

2014. Obviamente, a crise internacional, erros da nossa política econômica, como, 
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por exemplo, o excesso de desoneração, na minha opinião, sem uma contrapartida 

efetiva de geração de empregos e crescimento, o ambiente político, a luta pelo golpe 

para chegar ao poder sem votos, tudo isso prejudicou muito a economia brasileira. 

 E eu não acho que, nesses anos todos, os investimentos que nos fizeram 

elevar o número de vagas nas universidades, de 3 milhões e 40 mil para mais de 8 

milhões, tenham sido uma despesa desnecessária. Ao contrário, foram despesas 

essenciais. 

 Então, nós temos que debater muito para o País não tomar decisões erradas. 

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

Fontana. 

 Com a palavra o Deputado Thiago Peixoto, que dispõe de 3 minutos, 

acrescidos de 6 minutos da Liderança do PSD, totalizando 9 minutos. 

 O Ministro fez uma concessão e ficará conosco até as 14 horas. Nós já 

estamos há 3 horas e 14 minutos debatendo. 

 O SR. DEPUTADO THIAGO PEIXOTO - Sr. Presidente, em 2010, o Brasil 

cresceu 7,6%. Foi um ano de prosperidade, em que os salários cresciam, o 

desemprego ia quase a zero, e a pobreza e a desigualdade também caíam. 

 Interessante ver, Presidente, Ministro, que, depois de 2010, todos os erros, 

sem exceção, foram cometidos pelo Governo. 

 Eu conversava agora há pouco com o Secretário Mansueto e ele me dizia o 

seguinte: se naquele momento, em 2010, numa reunião com especialistas em 

contas públicas, alguém perguntasse se o Brasil chegaria em 2016 com esta 

dificuldade econômica, nenhum deles diria que sim. 

 Eu queria destacar aqui alguns erros cometidos, que geraram esse caos 

financeiro, os quais cabe a nós, agora, consertar. Primeiro erro, Ministro Meirelles, 

no meu ponto de vista, foi a sua saída do Banco Central ou, mais do que isso, sua 

saída da equipe econômica. Fica muito claro, depois de tudo o que aconteceu, que o 

senhor, de fato, era o maior lastro de responsabilidade econômica do nosso País 

naquele momento. 

 Outro erro que fica muito claro agora, presente em todas as falas daqueles 

que se opõem ao projeto: foram desconsiderados completamente a matemática e os 
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fatos. Desculpem-me, mas, em economia, quando se desconsideram fatos e 

matemática, não tem como nada dar certo. 

 Uma breve lista de erros cometidos: abandono total da prudência fiscal no 

País; desonerações fiscais equivocadas e seletivas, que não geraram os resultados 

esperados; estímulo ao endividamento de Estados e Municípios; mudança no marco 

regulatório de óleo e gás; escolha das campeãs nacionais no BNDES; redução 

artificial dos juros. 

 É claro que todos nós queremos gastar menos recursos com a dívida pública, 

com os juros, mas isso tem que ser feito com sustentação. Baixar juros com 

canetada não vai resolver nada. 

 Outro erro: fundos de pensões, estatais e bancos públicos financiando 

projetos de baixíssima qualidade. Outro erro: interferência na política de 

investimento de grandes empresas, como PETROBRAS. Outro erro: congelamento 

de preços administrados — este talvez seja um dos maiores deles. Mais um erro: 

proteção setorial e fechamento da economia. Outro erro: concessões mal 

desenhadas; e, para finalizar, a fragilização total das agências reguladoras. 

 Fica claro que não foi por acaso que nós chegamos a esta situação. Todos os 

erros foram cometidos, e eu fiz questão de mencionar alguns deles aqui. Fico feliz, 

também, em ver o Ministro Henrique Meirelles dizer que a solução proposta aqui 

hoje é um primeiro passo fundamental para os nossos avanços. E não é nenhuma 

jabuticaba, não é algo que estamos inventando, não é uma roda sendo inventada; é 

algo que já deu certo, que já funciona, que dá bons resultados em diversas nações 

do mundo. 

 Eu queria, agora, passar ao questionamento. Mas, antes, gostaria de sugerir 

um nome à PEC. Dizem que é a PEC do desmonte, mas está claro quem fez o 

desmonte, com todos os erros que citei aqui. Aproveitando as palavras do Deputado 

Darcísio Perondi, diria que é a PEC do juízo fiscal, e cabe a nós termos juízo para 

corrigir todos os erros cometidos nos últimos anos. 

 Algumas perguntas: dizem que esse projeto não é a solução. E eu queria 

fazer uma pergunta aos Ministros: se esta PEC não for aprovada, qual alternativa 

teremos para ajustar a economia? Pelo que percebi aqui, não há alternativa. Mas eu 

gostaria de ouvir dos Ministros essa resposta. 
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 Outro ponto importante: a PEC nos dará condições para discutir algo 

fundamental, que é a qualidade do gasto público no Brasil. Foi dito há pouco — e eu 

queria corrigir essa informação — que há 40 mil pescadores, em Brasília, que 

recebem o seguro-defeso. Primeira correção: não são 40 mil, mas 45 mil; é pior. E 

eu não quero fazer parecer uma perseguição a pescadores, sei que o Ministro 

Meirelles já foi pescador no Rio Araguaia, em Goiás. Mas há outro gasto referente à 

pesca que me chama atenção. Eu olhei, olhei de novo, conferi. Existe uma bolsa 

destinada ao pescador artesanal em que se gasta 10 bilhões de reais por ano. Eu 

olhei, olhei de novo, olhei mais uma vez, e eu queria até saber se isso é verdade. 

Estão lá os dados, 10 bilhões de reais por ano. Isso me chamou muito a atenção. 

 Eu quero só mostrar a necessidade de se qualificar o debate sobre gastos. 

Frequentemente, a imprensa mostra casos de obras inacabadas ou com orçamento 

estourado, equipamentos médicos sem uso mofando dentro das caixas em hospitais 

públicos, fraudes em programas sociais. Tudo isso representa gasto público que não 

gera resultado para a população, para o cidadão. 

 O Governo está propondo controlar o gasto. Não seria o caso de se trabalhar 

para melhorar a qualidade desse gasto? A PEC tem algum mecanismo que pode 

ajudar a melhorar a qualidade desse gasto? 

 A segunda pergunta é operacional, uma dúvida sobre a seguinte questão: no 

âmbito do Executivo, os limites de despesas serão específicos para cada Ministério 

ou teremos um limite global para todo o Poder Executivo? 

 E a última pergunta: por que a restrição ao gasto precisa durar tantos anos? 

Não seria o caso de fazermos o ajuste em 5 anos e voltarmos à normalidade? Eu, 

com todos os dados a que tive acesso, chego à conclusão de que seria muito difícil. 

Infelizmente, nós vamos ter que tomar o remédio a longo prazo, mas eu queria saber 

se essa possibilidade foi considerada e quais dados temos em relação a isso. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Darcísio Perondi) - Obrigado, Deputado 

Thiago Peixoto. 

 Concedo a palavra ao Deputado Julio Lopes. 

 O SR. DEPUTADO EVANDRO GUSSI - Sr. Presidente, o Presidente havia 

dito que eu seria o próximo... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Darcísio Perondi) - Agora, nós vamos ouvir 

os Ministros. Fechou o bloco de três. 

 O SR. DEPUTADO EVANDRO GUSSI - São cinco, Presidente. Faltam dois. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Darcísio Perondi) - Fechado. O Deputado 

Pedro Chaves cedeu para o Deputado Julio Lopes. Depois, será a vez do Deputado 

José Carlos Aleluia. 

 O SR. DEPUTADO EVANDRO GUSSI - Sr. Presidente, agora seria a lista 

dos Líderes, com todo o respeito ao meu caro Deputado Julio Lopes. O Presidente 

Danilo Fortes já havia anunciado que eu seria o próximo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Não vou duvidar de sua 

palavra. 

 Com a palavra o Deputado Evandro Gussi, Líder do PV. 

 O SR. DEPUTADO EVANDRO GUSSI - Sr. Presidente, Sr. Ministro da 

Fazenda, Henrique Meirelles; Sr. Ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira; Dr. 

Eduardo Guardia, Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda; Sras. e Srs. 

Deputados, antes de mais nada, tão importante quanto dizer sobre o que estamos 

falando é sempre notar com quem estamos falando no debate. Acho que aqui o 

nosso querido ex- Ministro Patrus Ananias conseguiu fazer uma síntese profunda 

dos nossos interlocutores. Os nossos interlocutores chegaram ao nível máximo do 

relativismo, porque o nível máximo do relativismo é aquele que busca contemplar, 

numa consciência relativista, a matemática. 

 Quando os números passam a ser relativos numa concepção — eu queria 

agregar o tempo também que eu tenho de inscrito, mais 3 minutos, por favor —, 

quando o relativismo atinge os números, eu fico imaginando o que aconteceu com 

as demais ciências. E aí passo a compreender por que nos últimos anos o nível de 

aprendizado dos alunos brasileiros chegou aos atuais catastróficos em que nos 

encontramos. Os alunos brasileiros estão aprendendo na escola que dois mais dois 

não são quatro. Isso depende da posição ideológica e, quem sabe, do lado em que 

se encontra a grande conspiração universal de que somos vítimas. 

 Enfim, aqui está, sabemos, e ficou claramente bem reforçado pelo meu 

afetuoso colega Deputado Fontana, com quem nós estamos falando. E aí nós 

devemos respeitar a coerência do sistema. O caos econômico, político e social que 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PEC 241/16 - Novo Regime Fiscal 
 Número: 1013/16  24/08/2016 
 
 

 67 

o Governo afastado — e, daqui uns dias, cassado — trouxe ao Brasil é coerente 

com o modo de enxergar a vida social, a vida econômica e, pasmem, a matemática. 

 A minha pergunta é se o relativismo numérico deveria servir também aos 

passos ou metros que nos separam de um abismo. Eu estou a 2 metros de um 

abismo. Será que isso também é relativo? Eu poderia andar mais 4 metros sem com 

isso cair? Não é assim que funciona a vida real. A vida real pressupõe 

previsibilidade, pressupõe regras claras. E a economia tem as suas ações e, 

sobretudo, os efeitos das ações em geral já bem conhecidos, especialmente a partir 

do século XX, em que se consolidou uma ciência econômica que dialoga, sim, com a 

política, que dialoga, sim, com o direito, mas que tem, sim, a sua autonomia, regras 

claras. 

 Há um ponto fundamental que deve ser e é um dos maiores fatores para o 

desenvolvimento econômico, não só o crescimento, mas também o desenvolvimento 

econômico, que é de fato o Estado de Direito, que foi citado aqui. 

 Agora, nós vamos entender de que trata o Estado de Direito. Estado de 

Direito se consolida quando a política passa a ser estabelecida a partir de um 

conjunto previamente deliberado, previamente conhecido e sobre o qual se 

conhecem as consequências dos atos, e não esse voluntarismo jurídico e esse 

voluntarismo político, que também atingiu a economia que nós vivemos nos últimos 

anos. Isso não é Estado de Direito; isso é afronta, é a negação do Estado de Direito, 

tão bem desenhado pelos totalitarismos que, de certa maneira, grosso modo, 

sustentam essas posições aqui trazidas, embora não de maneira escancarada. 

 Aqui entra o conceito de justiça social, que é muito falado, mas pouco 

conhecido. Justiça social diz respeito àquilo que pode ser dado a toda uma 

sociedade. Direito social é o direito que uma comunidade pode dar a todos os seus 

membros, e não a alguns que conseguem vir a Brasília fazer lobby; não a outros que 

conseguem se organizar em determinadas entidades e que movimentam as turbas. 

 Cito aqui uma coisa interessante, já que disse ser católico o Ministro Patrus 

Ananias. O Padre Antônio Vieira, no Sermão da Sexagésima, diz não é tão incomum 

que de um lado esteja a turba e de outro lado esteja a razão. No julgamento de 

Nosso Senhor Jesus Cristo esse exemplo foi dos mais clássicos da História: de um 

lado a razão; de outro lado, a turba, a movimentação e os gritos. 
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 Não há dúvida, Sr. Presidente, Sr. Relator e membros de uma louvável equipe 

econômica organizada pelo Presidente Temer, de que nós teremos uma turba contra 

nós, mas com a consciência clara de que temos a razão de 12 milhões de 

desempregados ao nosso favor, e é isso que conta. 

 Termino dizendo que não será possível esse voluntarismo salvar o Brasil. 

Citou mais uma vez o Ministro Patrus Ananias a Constituição brasileira. Segundo a 

sua concepção, nós precisaríamos apenas de um substitutivo, Sr. Relator, que 

dissesse que o Brasil deverá ser um paraíso a partir de hoje. Aprovada essa 

emenda constitucional, os nossos problemas todos estariam resolvidos. Mas nós 

deveríamos ter combinado isso com a realidade. 

 E termino efetivamente dizendo o seguinte. O que a equipe econômica traz 

hoje são as preciosas lições de um grande economista chamado Douglas North, que 

mostrou que a previsão, que o quadro institucional é mais importante para o 

desenvolvimento econômico do que a inovação tecnológica. Alguém que dissesse 

assim ou deveria ir para um hospício, ou se tornaria Prêmio Nobel de Economia. 

Graças a Deus, a segunda opção foi a escolhida. O Brasil, que sempre ancorou a 

sua credibilidade econômica em personalidades — e de fato temos aqui 

personalidades que ajudam a ancorar a nossa credibilidade econômica —, agora, 

com esta proposta de emenda constitucional, deixa o personalismo para um projeto 

institucional de 20 anos. 

 Com todo o respeito a um grande economista que é o Ministro Meirelles, 

queremos chegar ao Brasil em que nós não precisemos mais conhecer, saber o 

nome do Ministro da Fazenda, mas sabermos que temos um projeto institucional de 

médio e de longo prazo que garanta o nosso desenvolvimento. 

 Por isso, V.Exas. estão de parabéns. Com certeza, esta Comissão, o 

Parlamento brasileiro, dará a resposta à altura. 

 Obrigado. 

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

Foi muito boa sua fala. V.Exa. é uma das grandes revelações desta nova 

Legislatura. 

 Com a palavra o Deputado Julio Lopes, por 3 minutos. 
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 O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Na realidade, Ministros, eu gostaria de 

dar uma contribuição. Eu tenho estudado bastante o tema de subsídios aqui na 

Casa e eu não sei se os senhores sabem que eu tenho várias indicações legislativas 

nesse sentido. 

 Hoje, estão sendo emitidas novas 60 mil carteirinhas do Bolsa Família, e 

amanhã novamente 60 mil novas carteirinhas do Bolsa Família serão emitidas para 

repor aquelas que venceram, novamente para ir regularizando um sistema que tem 

quase 37 milhões de beneficiários. 

 Eu sou autor da lei que propõe a criação da identidade civil única para o 

brasileiro, do cadastro único para o Brasil. Então, eu peço aos senhores que 

divulguem ainda hoje, se possível, que nenhum pagamento com recurso público seja 

feito a qualquer brasileiro sem que haja o controle do CPF, Ministro. É inaceitável, 

não razoável, não é possível que ainda hoje estejam se rodando as carteirinhas do 

Bolsa Família, Ministro Dyogo, sem o controle do CPF. 

 Nós estamos nessa luta há 5 anos. Eu tenho mandado indicações legislativas 

desde que estou aqui, há 16 anos. Mas este ano eu acho que inúmeras vezes já 

providenciei essa luta, porque é inaceitável, Ministro. O senhor tem ideia de quantos 

brasileiros recebem de alguma forma recurso diretamente do Tesouro? Cento e três 

milhões de brasileiros são beneficiários de algum recurso direto do Tesouro, e não 

há controle. A Caixa Econômica faz financiamento do Minha Casa, Minha Vida sem 

o controle do CPF. 

 Eu fiz uma solicitação de informação, e eles disseram que faziam o controle. 

Não existe. Depois eles mesmos assumiram que financiam o programa. Inclusive, 

fere o Acordo de Basileia, fere qualquer acordo bancário internacional. É absurdo! O 

novo Presidente da Caixa Econômica já está tomando providência, mas é inaceitável 

que continuemos jogando recurso público fora, pela janela, como se está dizendo 

aqui dos 45 mil pescadores. 

 Enfim, eu não quero insistir, só acho que os senhores, hoje, poderiam divulgar 

que amanhã não seja feito mais nenhum pagamento, em nome do Brasil e do 

brasileiro, com nossos impostos, sem que haja o CPF, porque isso certamente terá 

um impacto forte no desvario e no uso irregular do dinheiro público. 
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 Peço encarecidamente que o façam e, da mesma forma, parabenizo V.Exas. 

pela brilhantismo da medida, que não é inédita, mas é sensacional. A proposta de 

V.Exas. vai revolucionar, sim, o Brasil. 

 E aqui gostaria de dizer algo, Ministro, a fim de que possa eu defender melhor 

a medida proposta por V.Exas. Eu estava conversando com o Deputado Pestana 

que estava fazendo, hoje de manhã, uma reunião no Ministério da Saúde. No Rio de 

Janeiro, por exemplo, o Secretário de Saúde, que estava lá, tem R$ 40 milhões para 

gastar em farmácia e está sem um centavo para cobrir emergências. E é difícil essa 

mexida interna. Precisamos ajudar os órgãos. Eu estava com representantes dos 

Ministérios Públicos Federal e Estadual tentando fazer uma composição. 

 Peço só 1 minutinho, Deputado Danilo, porque isso é superimportante. 

 Esses dados existem em todos os Ministérios. Nós estamos aprovando a 

DRU aqui, mas há também essas questões internas de rubricas que facilitam a 

administração pública, Ministro Dyogo, e que precisam ser aceleradas. Há um caso 

concreto no Rio de Janeiro. O Secretário está sem 1 centavo para atender 

emergências, com R$ 40 milhões na conta. Então, são coisas simples que podem 

ser feitas. 

 Por último, só para esclarecimento, como é que os senhores imaginam, 

dentro desse contingenciamento da despesa — pergunto somente para que nós 

possamos esclarecer a opinião pública —, que se dá a questão do crescimento 

demográfico no que se refere à saúde e à educação? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Vamos lá, para dar 

celeridade. Eu ainda tenho mais três inscritos nesta primeira etapa, e aí concluímos 

com as palavras de despedida do Ministro Henrique Meirelles e do Ministro Dyogo 

Oliveira. 

 Pela Liderança do DEM, o Deputado José Carlos Aleluia tem 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Peço que junte o tempo da 

minha inscrição, Sr. Presidente. Não vou me estender muito. 

 Sr. Ministro Meirelles, Ministro Dyogo, técnicos dos Ministérios da Fazenda e 

do Planejamento, os senhores já viram aqui neste ensaio que o grande problema 

que nós temos é o de comunicação. Nós temos que vencer a batalha da 

comunicação. Os senhores viram que a Oposição tem comunicadores eficientes. 
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Divirjo do que eles falam, mas tenho que reconhecer a competência de comunicação 

do querido Deputado Patrus Ananias. O Deputado Patrus se comunica como 

ninguém, com a sua habilidade. Da mesma forma, o Deputado Fontana e a 

Deputada Maria do Rosário, que ainda não falou. São bons também. Eles 

conseguem traduzir as coisas como se nós tivéssemos desmontando o Estado. 

 Na verdade, esta emenda condicional tenta proteger o Estado brasileiro dos 

desastres das eleições que nós tivemos pouco tempo atrás. Seis anos atrás, nós 

tivemos o desastre da eleição, e não fomos capazes de proteger o Estado. Eu não 

acredito que a emenda constitucional o proteja, mas sinaliza algo para o futuro, 

porque o Parlamento não é capaz de proteger as nossas contas públicas contra 

qualquer tipo de gasto. 

 Quando era da Oposição ao Governo da Presidente Dilma, eu me comportava 

nas Comissões como defensor do Tesouro, às vezes não sendo seguido pelos 

companheiros do Governo. É por isso que os números que V.Exas. mostram são tão 

alarmantes, porque não havia zagueiros no Governo o defendendo contra gasto, 

Ministro Dyogo. Era só gasto. O Ministro Levy caiu por isso. Eu voltei com o Levy 

quando ele tentou fazer o esboço de um ajuste no começo do segundo Governo da 

Presidente Dilma. Infelizmente, ele não conseguiu, caiu. Caiu porque não resistiu. 

 Então, esta emenda vai avançar, porque o Presidente da República está 

convencido de que ela é necessária, ele tem maioria no Parlamento. Agora, nós 

precisamos comunicar isso melhor à sociedade. É preciso que as pessoas pobres 

saibam que os que estão batendo palma estão empregados. Acabei de receber aqui 

um manifesto contra a Dilma das corporações, que são um grande problema para 

fortalecimento do serviço público. 

 Eu quero fortalecer o Estado, fortalecer o serviço público, mas eu reconheço 

que hoje o serviço público brasileiro está capturado pelas corporações, por todos: no 

Judiciário, no Ministério Público, no Executivo, em órgãos importantes, estratégicos, 

como, por exemplo, a Receita. As corporações se preocupam muito mais com isso. 

Era preciso legislar nessa área também. Nós queremos profissionalizar o Governo, 

mas não podemos profissionalizá-lo para que as corporações comandem e vejam 

lutas internas das corporações. 
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 Então, vamos nos preparar para comunicar às pessoas que esta reforma, 

esta emenda constitucional é a emenda do emprego, é a emenda da retomada do 

emprego. V.Exas. mostraram, com muita competência, que o desemprego, o chão 

da fábrica, o chão do mundo, a rua não está atingindo quem está aqui batendo 

palmas; está atingindo quem está lá desempregado. Esses é que estão sofrendo 

com o desemprego, 20%, é na parte mais baixa da população. 

 Então, esse discurso é bonito. É preciso comunicar-lhes que nós temos uma 

receita — que é essa PEC — para melhorar o emprego, para retomar a construção 

civil, para retomar o comércio, para retomar a indústria. 

 As cidades brasileiras, Ministro, e Deputado Darcísio Perondi, — e eu ando 

pelas cidades do Brasil, estou em campanha para os meus Prefeitos, meus 

Vereadores — são uma exposição de vendem-se e alugam-se pontos comerciais, 

pontos industriais, galpões. E será que esse pessoal não vê? Não, quem está aqui 

batendo palmas não vê, porque recebe o salário no fim do mês e está aqui 

discutindo plano de cargos e salários. Este Congresso é dominado por corporações. 

As corporações capturaram o próprio serviço público. E eu quero reforçar o serviço 

público, profissionalizar o serviço público, mas não para entregá-lo a corporações. 

 Então, esta emenda constitucional é muito extensa. Eu sugeri ao Deputado 

Perondi que tentasse colocar tudo o que está aí de forma mais cirúrgica, com textos 

mais concisos. Ela está muito extensa para uma emenda constitucional. Embora eu 

concorde com tudo que está aí, se o Deputado Perondi pudesse escapar de 

escrever algo... Parece que foi escrito por economista. Se o nosso jurista maior 

pudesse ajudar, seria importante, o nosso doutor em Direito, para tentar escrever de 

forma mais cirúrgica — o Presidente da República é um constitucionalista —, 

escrever mais com viés constitucional. Isso aí está com o viés de uma lei. Mas 

votarei do jeito que está. 

 Acho que nós temos que nos preocupar em dizer às pessoas: “Isso é a forma 

de retomar a vida nacional, a normalidade da vida nacional. Essa é a forma de 

baixar o juro, e você poder comprar geladeira, comprar moto, comprar carro, 

comprar casa.” É muito simples: se a taxa de juros é alta, a prestação da casa não 

cabe no bolso. É a matemática, é a verdade. É necessário trazer a política da 

verdade, Ministro Dyogo, e vocês são competentes. 
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 Mas nós, Presidente, precisamos nos preocupar com a comunicação, porque 

a Oposição, que era Governo há pouco, faz um discurso, e realmente eu fico 

olhando ali: “Esse cara é capaz de estar falando... É mesmo, não é?” Gera 

desemprego, vai cortar dinheiro da educação. Que cortar dinheiro da educação, que 

nada! Eu sou professor universitário. Passaram 13 anos no Governo, e eu, como 

Professor Assistente 4, ganho 3 mil reais, enquanto outras corporações, muito 

menos exigidas em termos de formação profissional, ganham 35. Na Bahia, uma 

promotora que ganha 550 mil reais por ano, e vai ficar 2 anos fazendo doutorado. É 

isso que está estourando o cofre público. 

 Então, nós não vamos cortar nada, essa emenda não corta nada. Ela para de 

gastar, para de crescer, porque ninguém aguenta. 

 Ministro, se eu estivesse propondo aumento de imposto, eu, embora seja 

muito empenhado no sucesso de V.Exa., no sucesso do Ministro Dyogo, no sucesso 

do meu querido amigo Michel Temer, eu ficaria com uma cara feia, e estaria 

dizendo: “Não, um novo imposto não”. Tem que cortar mesmo, ninguém aguenta 

mais. A máquina cresceu demais. E cresceu desnecessariamente. Eu não vou usar 

categorias, mas há coisas que foram criadas que não precisavam, não existiam, 

poderes novos. 

 Dizem que eu implico com a Defensoria. Transformaram a Defensoria em 

poder. Só não tem iniciativa legislativa, mas pode estabelecer todo tipo de privilégio. 

E ainda pode concorrer à eleição. Vai ter uma bancada, aqui, dos defensores, daqui 

a pouco. 

 Portanto, contem comigo. O Governo conta comigo para controlar, embora o 

ideal fosse que a própria democracia se defendesse, não precisasse de uma 

emenda constitucional. 

 Deputado Perondi, sou seu ajudante. 

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

Carlos Aleluia. 

 A última inscrita era a Deputada Carmen Zanotto, que pediu para se ausentar 

porque tinha que pegar um avião para viajar para o Estado e não pôde participar 

deste debate. Mas é uma companheira lutadora, inclusive, grande defensora da 

causa da saúde pública no País. 
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 Nós vamos ouvir agora o Deputado Subtenente Gonzaga, por 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO SUBTENENTE GONZAGA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Exmos. Srs. Ministros, eu sou novo aqui, nesta Casa, é meu primeiro 

mandato, apesar dos meus 54 anos. E, por certo, eu não vou entrar nesse debate de 

quem acertou, de quem errou, que tem, de alguma forma, prevalecido aqui. 

 Eu entendo que nós todos somos parte do problema e parte da solução 

porque se nós temos os resultados que são impactados pelas despesas obrigatórias 

constitucionalizadas, elas foram constitucionalizadas aqui. Se foram resultado de 

programas que se transformaram em obrigatórios através da legislação, ou elas 

partiram do Executivo e foram consolidadas aqui, o certo é que a construção passou 

pelo Executivo e pelo Legislativo. Então, obviamente, nós somos parte do problema 

e parte da solução, e não podemos fugir desse raciocínio. 

 Também não vou me atrever a discutir, argumentar o aspecto da 

macroeconomia, até porque não tenho nenhuma especialidade nesse campo. 

 Eu começo com uma pergunta para os Srs. Ministros: é justo congelar 

constitucionalmente os gastos sociais por 20 anos? E, constitucionalmente, garantir 

recursos ao mercado financeiro, através das reservas de recursos para estatais não 

dependentes? Porque isto não foi abordado. 

 Eu quero pontuar que eu tenho clareza de que nessa PEC estamos tratando 

dos gastos da União. Mas também tenho clareza de que, na votação de um dos 

textos que foram apresentado ao Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016, 

constava um anexo à lei, que se propunha que nós votássemos, e que esse anexo 

era uma ata da reunião em que os Governadores firmaram acordo com a União para 

a repactuação das dívidas dos Estados. Por consequência, há, sim, toda uma ação, 

toda uma ação política para que essas medidas também venham a ser impostas nos 

Estados. 

 Portanto, o que eu trago aqui de preocupação, senhores, é que aqueles que 

estão sendo chamados a contribuir com o equilíbrio fiscal não serão beneficiários 

desse equilíbrio, porque os gastos com eles, constitucionalmente, estarão 

congelados por 20 anos, sejam os funcionários, sejam os beneficiários dos serviços 

públicos, ou das ações sociais da União, do Estado brasileiro. 
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 Portanto, não é justo que se imponha o congelamento dos benefícios àqueles 

que terão que contribuir com o equilíbrio. E o resultado desse equilíbrio, quando ele 

vier, será para outros segmentos: o mercado, os empresários, o mercado financeiro, 

o setor financeiro. 

 Muito obrigado. (Palmas.) 

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

Subtenente Gonzaga. 

 O SR. DEPUTADO EVANDRO GUSSI - Sr. Presidente, peço a palavra para 

uma questão de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Deixe-me concluir, porque 

acho que vai ser em cima disso. 

 De todos os que estão presentes aqui, só há um inscrito, o Deputado Altineu 

Côrtes. A Deputada Maria do Rosário teve que sair, não está mais presente. Eu 

chamei a Deputada Carmen Zanotto, que já saiu. O Delegado Edson Moreira já saiu; 

a Deputada Cristiane Brasil já saiu; o Deputado Celso Maldaner já saiu; o Deputado 

Luiz Carlos Hauly já saiu; o Deputado Fernando Monteiro já saiu; e a Deputada Erika 

Kokay já saiu. 

 Então, até por justiça a quem está aqui desde o início, vamos dar a palavra, 

para encerrar, ao Deputado Altineu Côrtes. Depois, vamos pegar as palavras finais 

do Ministro Henrique Meirelles e do Ministro Dyogo. E eu ainda tenho que ler os 

encaminhamentos para as próximas reuniões. 

 Então, eu passo a palavra ao Deputado Altineu por 3 minutos, para ser o 

último, e encerrar, fechar esta brilhante audiência pública que nós estamos fazendo, 

neste momento, num encontro da Câmara dos Deputados com a sociedade 

brasileira. 

 O SR. DEPUTADO ALTINEU CÔRTES - Sr. Presidente, Sr. Deputado Danilo 

Forte; nobre Relator, Darcísio Perondi; nobres Ministros aqui presentes, eu fico aqui, 

ouvindo as intervenções, fico pensando — os Ministros estão aqui presentes — no 

que move os senhores para estarem, hoje, sentados nessas cadeiras, encarando 

esse desafio. Os senhores têm currículo para estar em qualquer instituição 

financeira do mercado privado. 
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 Eu fico imaginando, Ministro Meirelles, que uma das decisões mais 

importantes da sua vida foi quando o senhor teve uma votação esplêndida para 

Deputado Federal e acolheu o convite do Presidente Lula, naquele momento, para 

assumir a Presidência do Banco Central. Então, o senhor ofereceu a sua 

credibilidade ao Governo do PT. Naquele momento, a sua credibilidade valia para o 

PT. Agora mudou, parece que o senhor, segundo os integrantes da Oposição hoje, 

desaprendeu. 

 O senhor apresentou aqui fatos... 

 Eu gostaria de não ser interrompido, Sr. Presidente, porque eu não interrompi 

ninguém. Gostaria de não ser interrompido. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Está garantida a sua palavra. 

 O SR. DEPUTADO ALTINEU CÔRTES - Eu gostaria de não ser interrompido 

Sr. Presidente. Gostaria até que V.Exa. voltasse o meu tempo. Eu não interrompi o 

Deputado, então, gostaria de ser respeitado. 

 O SR. DEPUTADO PATRUS ANANIAS - Seja verdadeiro. Só isso. 

 O SR. DEPUTADO ALTINEU CÔRTES - Eu estou sendo verdadeiro. Estou 

sendo verdadeiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Calma! Calma! 

 O SR. DEPUTADO ALTINEU CÔRTES - Inclusive o senhor foi Ministro com 

ele. O senhor foi Ministro com ele, naquele momento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Vamos manter a calma. 

 O SR. DEPUTADO ALTINEU CÔRTES - Eu não o interrompi. Gostaria que o 

senhor me respeitasse. Eu o respeitei. Gostaria que o senhor me respeitasse. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Calma! Calma! 

 O SR. DEPUTADO ALTINEU CÔRTES - Eu citei fatos aqui. O senhor me 

respeite, que eu respeitei a sua palavra. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Vamos garantir a palavra dos 

Parlamentares, no bom convívio. 

 O SR. DEPUTADO ALTINEU CÔRTES - Então, por favor, Deputado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - São quase 4 horas de 

reunião, sem nenhum problema. 
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 O SR. DEPUTADO ALTINEU CÔRTES - Eu ouvi o senhor, eu respeitei o 

senhor. O senhor me respeite, por favor. 

 Eu o respeitei. Quando o senhor falou, eu não falei nada, eu o ouvi calado. 

 Então, o senhor emprestou a sua credibilidade ao Governo do PT, 

renunciando a um mandato de Deputado Federal. Imagino que, por tudo o que o 

senhor passou no mercado financeiro, aquela decisão foi uma decisão muito difícil. 

 O senhor apresentou, aqui, dados. Eu fico imaginando, por exemplo, a dívida 

brutal do Governo que, em 2011, era de aproximadamente 50% do PIB e agora, a 

ex-Presidente Dilma, antes de sair, deixou em 66,52%. Quer dizer, aumentou quase 

35%, em 4 anos, o percentual da dívida relacionado ao PIB. 

 Eu ouço discurso da Oposição, falando do custo para se pagar a dívida, que 

os juros da dívida, que eram de 33,1% do PIB, dados concretos, em 2014, hoje são 

de 42% do PIB, que é um custo financeiro altíssimo. Quantos anos esse Governo 

teve para tomar as providências? Onde nós paramos hoje? Se se tem que resgatar 

e diminuir o custo da dívida, tem que se recuperar a credibilidade do Brasil. 

 Aqui não se fala em diminuir despesa em educação, em saúde. Agora, o que 

a Oposição quer é fazer um discurso político fácil. Fazer discurso político fácil, eu 

poderia dizer que isso tudo aqui cresceu quando cresceu e apareceu a maior 

corrupção mundial, que foi com o Governo Dilma, que o Governo do PT trouxe nos 

últimos anos. O descrédito é que nos trouxe a essa situação. 

 Então, não vamos fazer discurso fácil. Discurso fácil, nós poderemos entrar 

aqui em outras situações. Temos muitos dados para fazer. Chega de ouvir. O PT é 

bom de marqueteiro. Marqueteiro disse: “Agora que eles descobriram, vamos usar a 

palavra golpe”. O marqueteiro foi preso. 

 Vamos parar com essa história. O Brasil precisa virar a página. Este aqui é o 

remédio para o Brasil, sem diminuir despesas na educação e na saúde. 

 Quero só complementar, Sr. Presidente, porque eu fui atropelado no meu 

tempo. Outro demonstrativo absolutamente claro é o da vinculação da despesa e a 

receita, a desvinculação da despesa à receita. Foi demonstrado aqui o gasto mínimo 

com a saúde e com a educação, fazendo um quadro comparativo muito claro. 

Contra fatos não há argumentos. 
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 Então, vamos discutir aqui, mas vamos parar de olhar as coisas com critérios 

diferentes. O Ministro Meirelles serviu ao PT, ao Presidente Lula e ao Brasil, e hoje 

não serve mais? Que história é essa? 

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

Côrtes. 

 A Deputada Maria do Rosário inscreveu-se anteriormente ao Deputado 

Altineu. Ela teve que sair e voltou agora. Eu pergunto ao Plenário se há alguma 

objeção para que ela seja honrada com a palavra, por 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO EVANDRO GUSSI - Sr. Presidente, nenhuma objeção. Só 

gostaria que o Ministro Meirelles e o Ministro Dyogo, quando forem falar, 

comentassem o ponto em que nos encontramos hoje da chamada Curva de Laffer, 

em relação aos tributos. 

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

 Concedo a palavra, por 3 minutos, à Deputada Maria do Rosário, com a 

benevolência do Plenário, que a respeita muito. 

 A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Muito obrigada pela 

benevolência do Plenário e de V.Exa. também, Sr. Presidente. Acompanhei esta 

sessão desde o início, tive de me ausentar por alguns minutos, mas agradeço a 

benevolência. 

 A minha primeira questão, Dr. Meirelles, Dr. Dyogo, diz respeito à não 

retroatividade de direitos como princípio. 

 Talvez para os senhores ou para aqueles que demandam — porque me 

parece interessante referir a separação mais estanque entre a economia e a 

dimensão social, e eu pediria que os senhores pudessem avaliar essa afirmação — 

os temas referentes aos direitos não fiquem tão claramente observados, porque 

podem parecer, talvez, menos importantes. 

 Mas nós estamos diante de uma decisão muito séria para o Brasil e para o 

Parlamento. Para o Parlamento, por exemplo, Sr. Relator, nós temos que analisar a 

mudança que poderá ferir o dispositivo de organização do Orçamento nacional, uma 

vez que não teremos mais a definição, a cada ano, de determinantes econômicos 

para planejarmos o Orçamento de acordo com a LDO e teremos um teto por 20 

anos. 
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 A minha ponderação aos senhores nesse sentido é: por que a predefinição de 

20 anos trata como base para o limite máximo dos exercícios futuros o exercício de 

2016, acrescido da inflação, independentemente do crescimento da receita futura, 

de melhorias econômicas, comprometendo, portanto, uma geração? 

 Como os senhores explicariam as novas necessidades do País, referentes, 

por exemplo, numa dimensão social, ao envelhecimento humano, um fenômeno 

novo para o Brasil? 

 Como explicariam a necessidade de atualização e a oferta de novos serviços 

públicos, além da manutenção deles? 

 Nós sabemos que o custo da saúde e da educação se amplia acima da 

inflação. Por isso trabalhamos outros indicadores e outras referências que são 

constitucionais e ficarão comprometidas com a aprovação desta PEC. 

 Na agenda democrática do País, como é possível que um Governo, na 

interinidade em que se encontra, proponha 20 anos de definição sobre o orçamento 

em áreas cruciais, independentemente de quem venha a ganhar as novas eleições? 

 O Brasil não deverá ter mais nas eleições programa econômico, porque os 

novos governantes, por 20 anos, cinco mandatos adiante, não terão oportunidade de 

debater com o País novas prioridades? 

 Eu lamento ter só 3 minutos. Eu lamento. Eu faria, possivelmente, uma 

proposta a V.Exa. e aos Líderes para que V.Exa., Presidente, quem sabe, possa 

pactuar que a primeira meia hora das sessões seja de quem tem 3 minutos e que se 

inscreva aqui. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Eu tenho que cumprir o 

Regimento da Casa. 

 A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Uma última pergunta, se V.Exa. 

me permitir. 

 Por que a exclusão de empresas não dependentes? 

 Se tivermos a necessidade de debate, faremos após. Eu tenho aqui o 

material. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputada Maria do 

Rosário. Nós já temos 4 horas de sessão. 
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 Agradeço penhoradamente o esforço, a compreensão e a capacidade de 

diálogo dos Ministros Henrique Meirelles e Dyogo Oliveira. 

 Passo a palavra ao Ministro Henrique Meirelles, para as suas considerações 

finais. 

 Depois, tenho aqui ainda tenho que ler os expedientes e ainda há 

requerimentos sobre a mesa. 

 Concedo a palavra ao Ministro da Fazenda Henrique Meirelles. 

 O SR. MINISTRO HENRIQUE MEIRELLES - Vamos começar com as 

colocações do Deputado Arthur Maia. 

 O Deputado apresentou aqui uma série de sugestões. Procedimentalmente, 

eu acho que, a essa altura, elas deveriam ser, e certamente serão, analisadas pelo 

Relator, o Deputado Perondi. A essa altura, dentro do encaminhamento legislativo, 

isso faz parte, evidentemente, da análise da relatoria. Portanto, vamos discutir isso 

aqui, essas novas sugestões, etc., dentro do âmbito da discussão com o Relator. 

 O Deputado Henrique Fontana faz uma série de declarações de conteúdo 

político, ideológico, de crenças, etc. Eu apenas gostaria de mencionar uma questão 

factual sobre a afirmação que aqui teria sido feita de que o Brasil não pode introduzir 

nenhum imposto. Essa afirmação nunca foi feita. O que nós dissemos é, sim, que a 

carga tributária brasileira é muito elevada, é substancialmente acima da média dos 

emergentes, é uma das maiores do mundo e já começa, portanto, segundo uma 

série de evidências internacionais, a atingir determinado limite. Mas disse, 

claramente, também que a prioridade é o equilíbrio fiscal. 

 Portanto, no momento, não estamos considerando o aumento de impostos. 

Acho, inclusive, que impostos, a partir de certo momento, sim, podem ter 

consequências mais negativas do que positivas para o processo econômico como 

um todo. Mas isso não quer dizer que não será absolutamente possível, em algum 

momento, em nenhum momento, em nenhuma hipótese, introduzir imposto nenhum, 

mesmo que seja temporário. Não é isso. 

 O que nós dissemos é que a carga tributária é muito elevada. Enfatizei várias 

vezes que faríamos o máximo possível para evitar a introdução de novos impostos 

neste momento. Evidentemente, estaremos apresentando a proposta de lei nos 

próximos dias, nas próximas semanas para a definição do Orçamento de 2017. 
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 O ajuste é para todos, outra afirmação. Certamente, acredito que o ajuste é 

para todos. O ajuste não é apenas para determinados segmentos. Isso é, o ajuste é 

um teto para todas as despesas. Ele não é um teto para programas sociais. Estão 

sujeitas ao teto todas as despesas, inclusive subsídios empresariais, isenções, etc. 

Tudo que gere despesa, principalmente subsídios empresariais ou diferentes 

cálculos em que o Tesouro possa financiar bancos estatais a uma taxa menor do 

que capta, etc., para tudo isso haverá restrição, mas, certamente, a restrição é em 

relação a todas as despesas que impactam o resultado primário da União. Essa é a 

restrição: total, na soma. Não entra na prerrogativa do Congresso a alocação de 

despesas. É uma restrição à evolução, não é um corte. É uma restrição à evolução. 

 Existe também essa questão de se discutir a prerrogativa do Congresso. 

Portanto, vamos voltar a isso, porque existe outra pergunta sobre isso. 

 Uma pergunta do Deputado Thiago Peixoto: qual alternativa para a não 

aprovação da PEC? A não aprovação da PEC significa, num primeiro momento, a 

continuação de uma trajetória de aumento das despesas públicas, que significa 

aumento da dívida, que significa a necessidade, aí sim, de aumento de impostos, os 

quais dificilmente seriam suficientes para essa velocidade de crescimento. Isso 

significaria um aumento da taxa de juros estrutural em um momento cada vez mais 

há dificuldade de financiamento do Estado brasileiro. 

 Portanto, acreditamos que outras propostas, possivelmente muito menos 

eficientes do que essa, muito mais complexas e, de certa maneira, até prejudiciais 

ao bom funcionamento do setor público e da economia, teriam que ser 

contempladas. 

 Agora, não há dúvida de que achamos que esta emenda constitucional, a 

limitação do crescimento das despesas públicas primárias, é o mais eficiente. 

 Outra pergunta: não devemos trabalhar para melhorar a qualidade dos 

gastos? Certamente, não há dúvida. Esta é uma prioridade total. 

 Agora, a experiência internacional também mostra que, na medida em que 

haja limitação de crescimento, há uma tendência internacional de que se começa a 

trabalhar melhor a gestão do gasto público, que é a sua qualidade. 

 Isso é claro, por exemplo, na educação. O Brasil tem ganhado muito na 

educação, na escolaridade, no sentido do número de crianças na escola, por 
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exemplo, no ensino básico. É verdade. Agora, o desempenho, conforme as medidas 

internacionais da qualidade, do resultado da educação, não é bom, é ruim. 

 Então, esse é o tipo de exemplo muito importante. Aumentar a escolaridade é 

positivo, é certo, é bom. Agora, precisa também aumentar a qualidade, porque uma 

série de crianças que saem com ensino deficiente também não resolve o problema 

do futuro adulto, como também não resolve o problema do País. 

 Portanto, a limitação do crescimento dos gastos, de certa maneira, favorece, 

sim, — a experiência internacional mostra isso — a melhora da qualidade do gasto. 

 Outra pergunta: existe limite para cada Ministério ou o limite é global? 

 O limite é global. É para o total dos gastos públicos federais a cada ano. 

 Por que a restrição precisa durar tanto tempo? Pode ser de 5 anos? 

 A questão aqui, Deputado, é a seguinte: ela precisa durar um tempo suficiente 

para que a dívida pública, pelas previsões, se estabilize e comece a cair. Se for um 

tempo excessivamente curto, vai gerar muita incerteza, exatamente porque com esta 

proposta se evitam cortes abruptos que são, por definição, não sustentáveis. Cortes 

abruptos geram muita ruptura e uma das questões é não haver ruptura de 

programas, etc. Essa tem sido, inclusive, uma preocupação de muitos aqui: as 

rupturas drásticas de programas. 

 Não, não é isso. O que existe é um controle para um crescimento que seja 

financiável e que tenha a melhor qualidade. Agora, precisa durar o tempo suficiente 

para que, de fato, a dívida seja controlada e pare de subir de uma forma 

descontrolada. 

 Se nós colocarmos um horizonte num tempo muito curto, em que tudo pode 

voltar a uma trajetória não sustentável, nós poderemos começar logo um novo 

processo já com alguma incerteza. Portanto, essa é a razão pela qual nós 

propusemos um tempo um pouco maior. 

 O Deputado Evandro Gussi fez uma série importante de declarações e 

sugestões, mas sem uma pergunta específica. 

 O Deputado Julio Lopes faz também uma série de sugestões referentes ao 

CPF para o Bolsa Família, tudo bem. Todas as sugestões, evidentemente, estão 

sendo anotadas pelo Deputado Perondi. 
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 Há uma pergunta referente ao crescimento demográfico, no que diz respeito à 

saúde e à educação. Por isso, mencionamos primeiro o controle de um aumento 

excessivo que gere, inclusive, dificuldade de controle de qualidade. É importante que 

nós tenhamos agora um esforço grande para melhorar a qualidade dos 

investimentos em saúde e educação no País. Isso é fundamental. 

 Segundo, é muito importante mencionarmos também o que já vem em função 

de uma série de outras questões, inclusive já antecipando um pouco isso que foi 

uma questão levantada sobre o prazo. O prazo corrigido pelo critério da inflação não 

é de 20 anos. Esse é o prazo do novo regime fiscal. O critério poderá ser revisado 

pelo Legislativo, por iniciativa do Presidente da República, a partir do décimo ano. 

Então, este critério, que é o critério do IPCA, vale por 10 anos. Portanto, de acordo 

com todos os nossos estudos, evidentemente, dentro de 10 anos, à medida que tudo 

aquilo funcione, em que a economia tenha voltado a crescer e a dívida pública já 

esteja numa trajetória cadente, em resumo, que o País já esteja numa trajetória 

sustentada, nada impede que se revisem critérios e que se possa colocar critérios 

adequados à realidade do País naquele momento. Portanto, é muito importante que 

seja enfatizado isso. 

 Outra coisa importante, agora partindo para as perguntas seguintes, é que o 

conceito básico do projeto, de novo, não é para enfatizar cortes abruptos 

insustentáveis ou mirando determinado tipo de despesa. O Congresso Nacional, 

como mandam a Constituição e a democracia, terá toda a prerrogativa e continuará 

sendo o responsável pela alocação das despesas dentro do Orçamento. Não há 

dúvida quanto a isso. 

 O que se colocam são algumas restrições ao crescimento. Vamos chegar a 

isso, ao porquê de estarmos aqui trabalhando em termos de uma emenda 

constitucional, ao porquê de não se dar simplesmente uma liberdade a esse respeito 

ao Governo. Nós vamos chegar lá. 

 O Deputado José Carlos Aleluia fez também uma série de declarações e 

afirmações importantes, mas nenhuma pergunta específica. 

 O Deputado Subtenente Gonzaga pergunta: é justo congelar gastos sociais 

por 20 anos, por exemplo, enquanto se permite capitalizar estatais? A resposta é a 

seguinte: em primeiro lugar não há um congelamento de gastos sociais. Há uma 
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limitação de crescimento dos gastos totais. Compete ao Congresso decidir o que, 

por exemplo, deve ser feito para gastos sociais e o que pode ser feito para 

subsídios, o que pode ser feito para outras formas de gastos públicos, etc. Nada 

impede que isso seja endereçado. Em segundo lugar, não são 20 anos. Esse critério 

vale por 10 anos. Depois será revisto pelo Congresso e por proposta do Executivo. 

 A questão da capitalização de estatais é uma questão de defesa do 

patrimônio público em situações de extrema necessidade, isto é, caso haja 

necessidade de capitalizar uma empresa estatal, que é um patrimônio do Governo, 

portanto, patrimônio do povo brasileiro, para mantê-la. É uma questão pontual para 

mantê-la saudável e em funcionamento, por uma questão qualquer. É isso, 

conjugado com o projeto, já aprovado, de governança das estatais. 

 É muito importante esse projeto. Por quê? Porque é importante que as 

estatais sejam bem administradas. Nós temos tido exemplos recentes de estatais 

que começam a apresentar resultados positivos depois de anos de resultados 

negativos. Mas é importante que, em caso de alguma emergência, de alguma 

situação que possa surgir e que vá além da questão da boa administração, como um 

acidente econômico, uma crise qualquer, que essa estatal não esteja sujeita a uma 

insolvência, a um problema mais grave que vá causar prejuízo, em última análise, ao 

País e ao Governo Federal. 

 Existe uma série também de declarações e sugestões, que certamente serão 

analisadas, feitas pelo Deputado Altineu Côrtes. 

 E, finalmente, a Deputada Maria do Rosário, de novo, pergunta por que 

predefinir por 20 anos. Não. Na realidade a predefinição é por 10 anos. Os 10 anos 

seguintes dizem respeito a algo que pode ser revisto por proposta do Executivo e 

analisado pelo Legislativo. 

 Por que a base é 2016? Bom, a base é 2016 porque é a base corrente, e 

2016, sim, foi um ano de crise no que diz respeito às receitas públicas, mas não 

necessariamente às despesas públicas, Deputada. Então as despesas públicas 

tiveram um crescimento grande em 2016, elas não caíram com a crise. As receitas, 

sim, caíram. As despesas, não. Esta é a razão dos 170 bilhões e 500 milhões de 

reais de déficit. Portanto, é uma base corrente. 
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 Não é uma base deprimida. Muito pelo contrário. Porque, nessa base de 

2016, está exatamente o realismo fiscal a que nos referimos, com o reconhecimento 

de uma série de despesas que não estavam orçadas. Elas estavam incorridas, 

porém, não orçadas. Por exemplo, existiam aluguéis atrasados de embaixadas no 

exterior que já estavam incorridos, mas não estavam no orçamento; existia a 

contribuição para organismos multilaterais internacionais que o Brasil devia, mas 

não estava no orçamento; existiam despesas de saúde que estavam já incorridas, 

mas não estavam no orçamento; existiam despesas de obras do PAC já medidas, 

mas que não estavam no orçamento. Então, em 2016 nós já colocamos tudo isso no 

orçamento. Já está, portanto, em razão do déficit de 170 milhões de reais, que é um 

déficit realista. A partir daí, dessa base, partiu-se para o exercício seguinte, 

exatamente porque é uma base realista, baseada no ano corrente, no ano em que 

estão sendo reconhecidas todas as despesas de fato incorridas. 

 Em relação à questão da atualização de novos serviços públicos, dizemos de 

novo: nós temos um serviço público já bastante substancial para o tamanho do País. 

Não é a qualidade, não é necessariamente o resultado, mas o custo. O custo, sim, o 

custo das despesas primárias brasileiras já é substancialmente maior do que a 

média de todos os países emergentes, por exemplo. Portanto, o que nós temos que 

fazer agora, isso sim, não é continuar aumentando as despesas necessariamente 

que sejam impagáveis e que, portanto, levem o País a uma situação de insolvência. 

O que nós precisamos, isto sim, é trabalhar na melhora da qualidade do serviço, na 

melhora da qualidade seja da educação, seja da saúde. 

 A outra questão colocada foi em relação à possibilidade de se debater 

prioridades por 20 anos. São duas questões. Digo de novo: primeiro, o critério de 

correção pelo IPCA vale por 10 anos; segundo, as prioridades serão certamente 

debatidas anualmente pelo Congresso, pelas senhoras e pelos senhores. Todos vão 

debater. Por quê? Porque a proposta de emenda à Constituição não entra em 

restrição a cada item do Orçamento. Ela coloca um limite de crescimento para o 

total, e o Congresso vai manter a sua prerrogativa. 

 Aliás, eu acho que isso pode até, quem sabe, significar um progresso, porque 

nós teremos aí uma discussão de prioridades aqui nesta Casa, o que eu acho muito 
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importante, para em que tenhamos que escolher despesas, escolher itens do 

orçamento. Isto é uma prerrogativa do Congresso Nacional na qual não se entra. 

 Uma última pergunta feita de diversas maneiras é por que discutir uma 

questão constitucional que possa restringir a habilidade do Congresso Nacional de 

expandir gastos públicos no futuro. A razão é muito simples: a Constituição brasileira 

já restringe essa habilidade na medida em que mais de 75% do total dos gastos 

públicos já é definida pela Constituição, restringindo, portando, a habilidade do 

Congresso. O Congresso já tem limites na medida em que mais de 75% já estão 

definidos na Constituição. 

 Então, o que nós estamos fazendo, na realidade, é trabalhar dentro de uma 

Constituição existente, isto é, colocando limites para o crescimento da despesa. Por 

quê? Por uma razão muito simples: eu tive uma discussão interessante com uma 

pessoa conhecida de todos nós, que é uma pessoa muito inteligente, muito 

preocupada com questões sociais, que me fez uma pergunta, e eu gostaria de 

reproduzir a pergunta e a resposta. A pergunta foi a seguinte: “Por exemplo, e todos 

os benefícios sociais que temos no Brasil, inclusive da Previdência? É um Estado 

muito generoso...” E listou uma série de benefícios que outros países de renda 

média não têm. Eu disse, é verdade, mas isso precisará ser pago em algum 

momento e mais importante do que um benefício futuro generoso, é importante a 

segurança de que ele será pago. 

 Nós já temos situações de Estados brasileiros que estão ficando insolventes, 

temos situações de Previdências estaduais que estão à beira da insolvência. Nós 

temos experiências internacionais de países que estão insolventes, inclusive de 

vizinhos nossos que começam a não cumprir requisitos básicos constitucionais de 

serviço mesmo e, principalmente, aqueles previstos na Constituição daquele país. 

 Então, nós precisamos ter um País viável, um País que cumpra as suas 

obrigações, e um governo que funcione e que seja capaz de se financiar a taxas 

razoáveis. Precisamos que a taxa de juros no País caia ao longo do tempo, que o 

País cresça e gere emprego, que é a melhor política social que existe. 

 Em resumo, essa é a proposta básica do projeto e da proposta de emenda à 

Constituição. 
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 Eu agora vou passar a palavra ao Ministro Dyogo para as considerações 

finais, mas eu gostaria de dizer que estamos abrindo hoje, evidentemente, o debate 

sobre a proposta de emenda à Constituição. Encaminhamos essas sugestões. Estou 

bastante motivado e bastante seguro no sentido de que estamos começando aqui 

um bom debate e que é um momento de o Brasil debater todas essas questões. 

Estamos à disposição dos senhores e das senhoras, não só para novas vindas a 

esta Casa, mas também para recebê-los no Ministério da Fazenda para discutirmos 

todas essas questões a qualquer momento. 

 Muito obrigado. 

 (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Eu é que lhe agradeço, Sr. 

Ministro, sua bela participação e sua cordialidade. São mais de 4 horas de debates 

aqui nessa Comissão. 

 O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Eu terei chance de falar, Sr. 

Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - V.Exa. vai falar depois do 

Ministro Dyogo de Oliveira. 

 O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - V.Exa. foi chamado e não 

estava no horário aqui, infelizmente. 

 Concedo a palavra ao Ministro Dyogo de Oliveira. 

 O SR. MINISTRO DYOGO DE OLIVEIRA - Presidente, se não for 

antirregimental, eu poderia ceder a vez ao Deputado Hauly, meu colega de 

CONFAZ. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Antirregimental não é, mas é 

um desrespeito a quem está aqui desde as 10 horas da manhã. 

 Então está com a palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly. 

 O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, realmente, a 

Casa tem muitas atividades, e nós estamos honrando o nosso mandato. Todos nós 

ficamos aqui até 3 horas e pouco da manhã e estamos desde cedo nas Comissões. 

 Primeiramente, Sr. Presidente, quero me dirigir ao Ministro Meirelles. V.Exa. 

veio do mundo privado para o mundo público. Elegeu-se Deputado e teve a coragem 
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de servir ao País no Banco Central, no Governo Lula, por 8 anos. V.Exa. viu como o 

nosso País é difícil e complexo. Aliás, é o segundo mais complexo das Américas, só 

perdendo para os Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos são muito mais simples 

o sistema tributário e as instituições americanas. 

 Vi quando V.Exa. aceitou ser Ministro e, depois, com muita prudência, saiu ao 

fim de 2010. Acho que V.Exa. devia ter já um pressentimento dos anos seguintes. 

Mas quero parabenizá-lo por aceitar esse desafio neste momento dramático da vida 

do País. O mais dramático aqui são os números que comprovam a maior recessão, 

chegando a depressão, e V.Exa., que poderia ter uma vida tranquila, vem se dedicar 

ao seu País, para tentar reestruturá-lo. 

 A Proposta de Emenda à Constituição nº 241, de 2016, é apenas um pequeno 

passo para tudo o que precisamos fazer. Eu, que estou aqui há 25 anos e 7 meses e 

que tenho 44 anos de vida pública dedicada à área pública — finanças públicas, 

orçamento público e administração pública —, asseguro que, se não fizermos as 

reformas profundas, o voo será da galinha: 1, 2 ou 3 anos cresce, e cai. 

 Do que nós precisamos e que é o melhor para o povo brasileiro, 

principalmente para os pobres, para os trabalhadores, é um crescimento continuado, 

forte e vigoroso, um sistema tributário progressivo, que tribute realmente aqueles 

que ganham mais e que desonere os que ganham menos, que desonere as 

máquinas e os equipamentos de produção. O Brasil continua insistindo em tributar 

máquinas e equipamentos, que geram emprego, geram renda, não só da indústria, 

da agricultura, mas também dos hospitais, etc. 

 O círculo negativo está impregnado com o desalinhamento também das taxas 

de juros dos indexadores — se me permite, Deputado Danilo, já V.Exa. me deu a 

palavra, um minutinho só. 

 O Fundo de Garantia é remunerado a 3% mais TR; PIS/PASEP também; a 

poupança a 6% mais TR; a TJLP, um pouquinho mais, 7%, 8%; e a SELIC, 14,25%. 

A simetria entre os indexadores deixa uns ricos e outros, pobres. Esse, para mim, foi 

o maior erro que o Brasil cometeu, ao lado do sistema tributário que tributa quem 

ganha dois salários mínimos em 53,9%, segundo o IPEA. O Ministro da época, 

Ministro Dyogo, querendo me calar, mandou fazer a pesquisa em cima da pesquisa 

da Prof. Maria Helena Zockun, que dava 48%. Quando ele terminou a medição, deu 
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53,9%. Quem ganha mais de 30, paga 29. É claro. O que acontece? O pobre fica 

mais pobre. Ele paga a maior taxa de juros. Quando é o seu patrimônio, o seu 

Fundo de Garantia, a sua poupança, ele pega a menor taxa de juro, e, quando vai 

pagar o seu bem de consumo, tem 53,9% de carga direta e indireta. 

 Quando nós resolvermos isso, vamos começar a ter um mercado em 

expansão, interno, mais consumidores, e milhões de brasileiros que poderão ativar a 

economia e desconcentrar a riqueza neste País. Ao contrário do discurso que alguns 

fazem aqui: “Vamos tributar isso!”, eu quero um sistema tributário conhecido, 

universal, que tenha experiência europeia, americana, canadense e de outros países 

do mundo, e fazer essa mudança. 

 É isso o que nós estamos propondo, Ministro, além da PEC, além desse 

esforço brutal que V.Exa. está fazendo: não deixar que se gaste mais do que a 

inflação. Acho que isso é um perigo danado. A receita é negativa, ela é menor do 

que a inflação. 

 O gasto em expansão... Quem foi o inimigo do trabalhador ano passado, 

quando o Governo gastou 613 bilhões a mais do que arrecadou? Ora, se a receita 

líquida da União não deu 900, quem que pagou a conta? Mais juros para o 

trabalhador. Mais inflação para o trabalhador. 

 Então, o déficit público nominal, não o primário, que V.Exa. está abatendo, é 

inimigo do trabalhador. É isso que se tem de ver em todos os setores. Dá para 

consertar? Dá, mas precisa de pactuação. Não dá para fazer nada na marra. Temos 

que fazer uma pactuação, unidos, trabalhadores, empresários, partidos de oposição, 

a Esquerda, a Direita, o Centro, todos. 

 Sr. Presidente, V.Exa. tem essa missão. Eu estou dando uma contribuição. 

Eu lhe agradeço, de coração. Por isso é forte. Porque é Danilo e Forte. 

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

 O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - O Ministro tem todo o nosso 

apoio. Eu sou Deputado Federal, do PSDB, e digo assim: “Se alguém falou que não 

estamos apoiando; nós estamos apoiando sim.” Queremos o melhor para o Brasil. 

 Sucesso! Que Deus abençoe V.Exa., o Ministro Dyogo e toda a equipe do 

Planejamento e da Fazenda, para trabalharmos juntos. Nós vamos ter o apoio 

também do pessoal da Esquerda, dita Esquerda, que hoje é Oposição. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputado Luiz 

Carlos Hauly. Que as suas palavras de profeta se transformem em realidade. 

 Vamos ter mais cuidado com o horário, porque já se está extrapolando o 

tempo. Os Ministros também têm outros afazeres. 

 Com a palavra o Ministro Dyogo, para suas considerações finais. Que sejam 

breves, porque já estamos no adiantado da hora. 

 O SR. MINISTRO DYOGO OLIVEIRA - Sr. Presidente, apenas à guisa de 

considerações finais, queria agradecer o convite de V.Exa. e do Deputado Darcísio 

Perondi. Também quero agradecer a presença dos Parlamentares que resistiram 

aqui até esta hora, demonstrando a relevância do debate, do momento que nós 

estamos atravessando. 

 Queria deixar bastante claro que aqui não há, da nossa parte, nenhuma 

apologia contra o gasto público. Nós defendemos o gasto público, achamos que o 

Estado tem a sua função. Mais do que isso, nós achamos também que, em 

determinados momentos, foi importante expandir o gasto público, como, por 

exemplo, após a crise de 2008, foi necessário. Era uma situação distinta da que 

estamos vivendo, assim também foi na recuperação da crise de 30, em que houve a 

recuperação da demanda, porque ocorreu uma queda abrupta da demanda. Então, 

a demanda do setor privado desapareceu; era necessário expandir o gasto público. 

 O que há do nosso ponto de vista é a convicção de que as circunstâncias que 

nós estamos vivendo são completamente diferentes daquelas outras situações que 

eu mencionei. A circunstância que nós estamos vivendo atualmente é de um cenário 

muito claro e muito evidente de que há um descontrole das despesas públicas e de 

que há, mais do que um descontrole da despesa pública, um grave risco de 

descontrole da situação fiscal do País. 

 A dívida pública do País apresenta hoje uma trajetória descontrolada. Não há 

como dizer a um economista que faça uma projeção e diga em que nível a dívida 

pública vai se estabilizar nos próximos anos. 

 Portanto, não se trata de nenhuma questão de apologia, trata-se de uma 

questão factual clara e evidente, e qualquer pessoa pode verificar os números e 

fazer as suas próprias projeções que chegará às mesmas conclusões, salvo se fizer 

contas muito diferentes. 
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 Eu queria só mencionar rapidamente algumas questões que foram colocadas, 

para dar notícia. Selecionei só algumas, alguns apontamentos importantes. 

 O Deputado Julio Lopes mencionou a questão do CPF nos programas. Quero 

dizer que já está sendo providenciado. O Presidente em exercício, Michel Temer fez 

um decreto, determinando o cruzamento de todas as bases de dados, de todos os 

programas. Nós estamos fazendo isso, criando uma chave única que vai linkar todos 

os números de todos os beneficiários, inclusive o CPF, para que nós possamos ter 

também o cruzamento com as bases de dados da Receita Federal. Daí, nós 

identificaremos um conjunto amplo de benefícios que estão hoje sendo concedidos, 

talvez indevidamente. 

 Assim, nós mandamos ao Congresso a medida provisória que trata da perícia 

do auxílio-doença e do benefício de prestação continuada. Mais uma vez, não se 

trata de retirar o benefício de ninguém, não se altera o direito a esses benefícios, 

apenas é criado um mecanismo para que haja perícia naquelas pessoas que hoje 

gozam desses benefícios e que não estão passando pelo processo adequado de 

perícia. 

 Está aqui mais um número escandaloso das nossas contas. Nós estamos 

gastando mais de 20 bilhões de reais por ano com auxílio-doença, dos quais mais 

de 10 bilhões com pessoas que estão há mais de 2 anos recebendo o benefício-

doença. 

 Então, são coisas que precisam ser revistas, mas ninguém está falando aqui 

de acabar com o auxílio-doença e nem de nada disso, apenas de aplicar 

corretamente os recursos. 

 O Deputado Arthur Maia mencionou uma série de coisas, como a questão de 

os servidores terem uma regra geral. A PEC traz uma regra para a questão dos 

servidores, que precisa ser bem esclarecida, para que não haja muitas dúvidas. 

 A PEC não congela as despesas com o setor. Ela diz que, havendo o respeito 

aos limites, poderão ser dados os aumentos previstos na Constituição, como eu 

disse há pouco. Apenas no caso de se extrapolar o limite é que não poderiam ser 

dados novos reajustes. Os ajustes já concedidos anteriormente poderiam ser 

mantidos, não poderiam ser dados novos. Durante a vigência da PEC não está 

congelado o salário. Esses ajustes, por exemplo, que foram aprovados 
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recentemente, poderão ser implementados, desde que o total da despesa não 

ultrapasse o teto, porque, aí, não poderiam ser dados novos reajustes, mesmo 

assim os já concedidos estariam mantidos. 

 Então, não há que se falar em congelamento nem das despesas com saúde 

nem de salário e nem de nenhuma despesa. O que nós estamos falando é apenas 

sobre uma disciplina de crescimento da despesa global e de uma regra coerente das 

despesas de educação e saúde com essa regra global. É importante deixar isso 

claro e frisar bastante, para que não haja dúvidas a respeito. 

 Portanto, eu encerro com essas últimas palavras, apelando mais uma vez 

para que nós tenhamos a consideração com a atual situação, apenas mantendo a 

coerência com o que já há muito tempo temos defendido em termos de 

responsabilidade fiscal e de contenção das despesas. 

 Muito obrigado. (Palmas.) 

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

Dyogo, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. Obrigado, Ministro 

Henrique Meirelles, do Ministério da Fazenda. Obrigado a todos os Deputados que 

tiveram uma convivência democrática, respeitosa. Que assim o seja e que 

permaneçamos assim em todas as nossas audiências públicas doravante. Obrigado 

aos assessores e à imprensa aqui presente. 

 Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, e nada mais a tratar, 

convoco reunião ordinária para o dia 29, segunda-feira, às 14 horas, em plenário a 

ser anunciado, para mais uma audiência pública com a presença do Ministro Ricardo 

Barros, do Ministério da Saúde; de Mauro Guimarães Junqueira, Presidente do 

Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde; de Alessio Costa Lima, 

Presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação; e de 

Bernardo Appy, Diretor do Centro de Cidadania Fiscal. São convidados por 

requerimentos de autoria dos Deputados Odorico Monteiro, Darcísio Perondi, Patrus 

Ananias e Erika Kokay. 

 Esses palestrantes estarão conosco no próximo dia 29, às 14 horas, em 

plenário a ser definido, para mais uma audiência pública desta Comissão. 
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 Também no dia 29, segunda-feira, às 11 horas, haverá reunião, na Liderança 

do Governo, da Mesa Diretora desta Comissão Especial da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 241, de 2016. Então, segunda-feira, dia 29, às 11 horas. 

 Agradeço a todos, que Deus nos acompanhe e que consigamos construir um 

Brasil melhor para as gerações futuras. 

 Está encerrada a presente reunião. 


