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Introdução 

 

O Brasil, nos últimos anos, tem vivenciado uma desaceleração da atividade 
econômica, chegando a apresentar uma forte recessão em 2015. Com a 
diminuição da produção nacional, a arrecadação tem caído vertiginosamente. 
Nesse cenário, o aumento da dívida pública passou a ser o foco do debate 
econômico. 

O afastamento da presidente Dilma Rousseff levou ao comando do Executivo 
nacional o seu vice Michel Temer e, com ele, uma equipe econômica que tem 
procurado apresentar medidas para conter essa elevação da dívida pública e, 
assim, resgatar a confiança dos empresários, elevar o nível de investimento e 
retomar o crescimento interrompido. 

Os argumentos consoantes com essas ideias variam entre o combate às 
expectativas negativas geradas pelos efeitos inflacionários potencialmente 
crônicos oriundos da expansão dos déficits públicos, em especial o déficit 
primário, e a redução de gastos correntes gerada pelas expectativas de criação 
de novos impostos futuros para manter a solvência do Estado. O primeiro 
argumento supõe que todos os estímulos fiscais são inflacionários e, como 
consequência, as expectativas de maior inflação futura são absorvidas em 
tempo presente e incorporadas nas relações contratuais correntes. O segundo 
argumento pressupõe que a solvência do Estado depende exclusivamente de 
sua arrecadação e os agentes econômicos, crentes nessa afirmativa, 
antecipam reduções de gastos privados correntes com a perspectiva de 
aumento de impostos no futuro. 

A gestão da dívida pública não é um debate recente. A história brasileira tem 
demonstrado que esse tema é de fundamental importância e envolve o 
interesse de todos os segmentos da sociedade. O controle da dívida pública, 
para grande parte da ortodoxia, passa pela redução dos gastos públicos e a 
promoção de recorrentes superávits primários. Assim, quanto maior o corte de 
gastos, maiores os superávits, e maior é a possibilidade de reduzir e controlar a 
dívida pública.  
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No entanto, é inegável que a imposição de limites aos gastos primários, como 
propõe o governo interino do Brasil, esconde uma relação perigosa e 
irresponsável por parte de seus idealizadores, pois os controles das despesas 
primárias e a promoção de superávits não levam em conta as despesas 
relativas aos juros recorrentemente crescentes que incidem sobre a dívida 
pública. 

Na realidade, não são os cortes de gastos que se mostram insuficientes frente 
ao aumento da despesa pública, mas, sim, a arrecadação que não é capaz de 
cobrir as obrigações em termos de gastos públicos. De acordo com Hermann 
(2002), a variável “rebelde” do modelo de gestão da dívida pública são as 
despesas financeiras do governo. Essas escapam às previsões ou não são 
incorporadas aos cálculos que orientam a fixação de metas para o superávit 
primário ou aos programas de corte de gastos.  

O discurso de cunho ortodoxo da equipe econômica do governo interino traz 
consigo um plano de corte e limitação da ampliação dos gastos primários dos 
governos em suas esferas federal, estadual e municipal, sem considerar a 
necessidade de se avaliar as relações entre as despesas com juros e o 
tamanho da dívida ou mesmo a capacidade de arrecadação do Estado. 

O objetivo deste artigo é apresentar uma interpretação crítica sobre o plano 
proposto pelo governo Temer sob a condução de Henrique Meirelles à frente 
do Ministério da Fazenda e Ilan Goldfajn na presidência do Banco Central.  

 

Aspectos teóricos sobre o papel da dívida pública 

 

A dívida pública pode ser entendida enquanto um instrumento para a condução 
da política econômica de um país. Sua utilização é tão antiga quanto a própria 
existência do Estado. O debate sobre esse instrumento pode ser apresentado 
sumariamente a partir da polarização entre aqueles cuja inspiração parte do 
modelo de equivalência ricardiana e os que seguem os ensinamentos de John 
Maynard Keynes. 

De modo geral, os primeiros entendem que a dívida pública é um obstáculo à 
eficiência alocativa que pode reduzir o crescimento da economia no longo 
prazo, sendo necessária a busca permanente pelo equilíbrio orçamentário por 
parte dos governos. Os segundos apontam que o déficit fiscal é um instrumento 
à mão do poder público capaz de contribuir positivamente para a expansão e a 
estabilidade da atividade econômica. 

Keynes, ao apresentar em sua Teoria Geral o princípio da demanda efetiva, 
demonstrou que as decisões de gasto, especialmente o investimento associado 
à elevação da capacidade produtiva, é essencial para a determinação da 
evolução da atividade econômica e, ao mesmo tempo, instável, uma vez que 
as decisões que levam os agentes a gastar estão sujeitas às incertezas quanto 
ao futuro. Para o autor, a economia capitalista é caracterizada por flutuações e 
pode apresentar situações de desemprego crônico solucionáveis apenas pela 
atuação do Estado.  

Keynes (1936) também procurou demonstrar que a economia capitalista não 
possui mecanismos automáticos de compensação para seus movimentos 



instáveis. Com a incerteza quanto ao futuro e a queda das expectativas quanto 
ao retorno dos investimentos, o Estado passa a ter papel decisivo para 
compensar as dificuldades e instabilidades das decisões de gasto privado da 
economia.  

Para o autor, a gestão do gasto público é um instrumento de incentivo à 
atividade econômica e de combate ao desemprego. A atuação do Estado 
nessa concepção reside na possibilidade de expansão da demanda agregada, 
no curto e no médio prazo, a partir da elevação dos investimentos públicos e, 
por consequência, da atividade produtiva.  

A dívida pública pode ser concebida por meio da emissão monetária, do crédito 
adquirido junto ao sistema bancário ou por meio da emissão de títulos públicos. 
Para a concepção keynesiana, o papel dos gestores das políticas fiscal e 
monetária é o de decidir sobre qual a melhor maneira de atuar de forma 
proativa no campo fiscal, sem comprometer os custos do financiamento dessas 
decisões no campo monetário.  

Segundo Hermann (2002: 6), “a solvência do governo e, portanto, as garantias 
de pagamento da dívida seriam preservadas, num horizonte de médio prazo, 
pela própria recuperação da atividade econômica, que permite ampliar a receita 
tributária e, assim, sustentar os encargos da dívida assumida no período 
recessivo”. Sob essa perspectiva, quaisquer medidas de gestão da dívida 
pública devem levar em conta não apenas a dimensão dos gastos, mas, 
também, a capacidade de arrecadação, associada diretamente à dinâmica 
econômica, e os impactos cruzados que as políticas fiscal e monetária causam, 
um sobre a outra.  

A corrente de pensamento keynesiana balizou a atuação de diversos países no 
período que se estendeu do final da II Guerra Mundial ao final dos anos 1960. 
As elevadas taxas de crescimento e moderadas taxas de inflação desse 
período garantiram o sucesso da abordagem. Porém, o cenário internacional, a 
partir das crises do petróleo e da política americana de juros elevados, alterou-
se em direção à instabilidade econômica em um contexto de elevada inflação e 
desemprego. 

As repercussões dessa alteração não se restringiram ao campo econômico. No 
plano teórico, surgiram diversas críticas ao ideário inaugurado por Keynes. As 
novas abordagens ganharam respaldo nos preceitos clássicos sobre o 
funcionamento da economia capitalista. Como aponta Hermann (2002: 6), “no 
plano da política fiscal, a mais difundida crítica à abordagem keynesiana é o 
modelo da “equivalência ricardiana”, proposto por R. Barro (1974), em linha 
com a escola novo-clássica”. 

Baseado no conceito de expectativas racionais apresentado inicialmente por 
Muth (1961) e difundido por Lucas (1972), o modelo pressupõe que o aumento 
da dívida pública é um fator que traz obstáculos à gestão eficiente da alocação 
de riqueza por parte dos agentes privados, impactando negativamente o 
crescimento econômico. Em outras palavras, a expansão da dívida pública em 
tempo presente deverá ser compensada pela elevação de impostos no futuro, o 
que leva os agentes privados a anteciparem de forma racional essa ação do 
Estado e reduzirem seus gastos correntes com o intuito de pagar os esperados 
impostos mais elevados no futuro. 



Como bem expõe Hermann (2002), a ideia central é a seguinte: o gasto público 
financiado pela emissão de dívida teria um efeito nulo sobre a atividade 
econômica, pois os agentes privados, ao formularem suas expectativas de 
forma racional a partir das informações disponíveis, tendem a alocar sua 
riqueza entre poupança e consumo de forma a manter estável seu padrão de 
consumo, o que implica em uma redução de consumo presente para fazer 
frente ao aumento de impostos previstos para o futuro. Em outras palavras, o 
aumento de gasto público é equivalente a uma redução do gasto privado. 

O resultado que esse modelo prevê para um aumento do gasto público 
financiado pelo aumento da dívida é nulo. Nas palavras de Hermann (2002: 7), 
o “déficit público não traria, portanto, qualquer benefício em termos de 
crescimento econômico, tendo, ao contrário, um impacto negativo sobre o bem-
estar da sociedade, representado pelo ônus da dívida a ser paga pelas 
gerações futuras. Daí a recomendação de uma política fiscal de permanente 
equilíbrio orçamentário”. 

 

O plano Meireles-Goldfajn  

A Proposta de Emenda Constitucional que o Ministério da Fazenda pretende 
enviar ao Congresso Nacional tem aderência ao modelo de equivalência 
ricardiana e, por essa razão, traz como objetivo central a limitação dos gastos 
públicos, sob a justificativa de que seria necessário reequilibrar as contas 
públicas para ampliar a eficiência alocativa da riqueza privada e permitir que o 
país retome a trajetória de crescimento econômico. 

Impedir que as despesas do governo aumentem em termos reais é um 
imperativo para o chamado Novo Regime Fiscal. O Conceito desse novo 
regime é que a despesa primária total (incluídos os pagamentos de restos a 
pagar referentes a despesas primárias) não se eleve, em termos reais, a partir 
de 2017. Para isso, seria necessário limitar o crescimento do gasto público 
para se atingir o suposto “necessário ajuste estrutural das contas públicas”.3 

A proposta prevê que os gastos totais da União, incluídos os Poderes 
Legislativo, o TCU e o Judiciário, além do Ministério Público da União e da 
Defensoria Pública da União, devem ser reajustados com base no IPCA do ano 
anterior. Concebido para durar até vinte anos, esse regime pretende limitar os 
valores das despesas públicas tendo como referência o ano de 2016 e 
utilizando o mesmo critério para todas as esferas e níveis de poder.  

Segundo o ministro Meirelles, a PEC não limita apenas o crescimento total das 
despesas, mas, também, as despesas dos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário. Todos os poderes passam a ter limites de ampliação do gasto com 
base no volume do gasto de 2016. As despesas ocorridas neste ano passam a 
ser corrigidas anualmente pela inflação do ano imediatamente anterior. Com 
duração prevista de vinte anos, o regime pode ser alterado apenas no 10º ano, 
se o Presidente da República propuser ao Congresso Nacional uma mudança 
metodológica para o cálculo do limite anual, de modo que essa mudança passe 
a valer para os dez anos seguintes. 
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Com o discurso de que as despesas com saúde e educação estariam 
asseguradas, o ministro afirma que os gastos nesses setores, que possuem 
atualmente um limite mínimo fixado pela Constituição de 1988 proporcional à 
arrecadação, deixam de estar vinculados ao crescimento da economia, caso a 
PEC venha a ser aprovada. Esse limite mínimo seria apenas corrigido pela 
inflação de 2016, limitando os gastos que poderiam ser feitos em 2017 em 
Educação e Saúde, deixando para o Congresso Nacional decidir onde os 
recursos públicos devem ser alocados.  

Em outras palavras, os valores mínimos constitucionais para os gastos em 
Educação e Saúde também passariam a ser corrigidos pela inflação do ano 
anterior, o que representaria uma desvinculação em relação à capacidade de 
arrecadação do Estado e ao crescimento da atividade produtiva nacional.  

Destaca-se que o cálculo do limite do montante de gastos não inclui as 
transferências constitucionais a Estados e Municípios, os créditos 
extraordinários, a complementação do Fundeb, as despesas com a Justiça 
Eleitoral e com eleições, nem as despesas com a capitalização de empresas 
estatais não dependentes. 

O descumprimento do limite estabelecido pela PEC para os Poderes e órgãos, 
implica que aquele que extrapolar o limite deve ficar proibido no exercício 
seguinte de: 

 Conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração de servidores públicos, salvo os derivados de 
sentença judicial ou de determinação legal decorrente de atos 
anteriores à publicação da PEC; 

 Criar cargo, emprego ou função que implique aumento de 
despesa; 

 Alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

 Admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas a 
reposição decorrente de aposentadoria ou de falecimento de 
servidores, e as reposições de cargos de chefia e de direção que 
não acarretem aumento  
de despesa; 

 Realizar concurso público. 4 
 

No caso de descumprimento do limite por parte do Poder Executivo, ainda fica 
vedado no exercício seguinte que as despesas nominais com subsídios e 
subvenções econômicas superem aquelas realizadas no exercício anterior, 
vedadas também a concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de 
natureza tributária que incorram em renúncia de receita. 

O discurso oficial sinaliza que o Novo Regime Fiscal pode ampliar a confiança 
da sociedade, elemento cuja perda fez com que o país entrasse em recessão. 

Segundo Meirelles, o plano, ao controlar os gastos públicos, influencia o 
funcionamento de toda a economia, e aumenta a confiança dos agentes. Os 
consumidores voltariam a consumir normalmente, os bancos voltariam a 
emprestar, as empresas passariam a investir, contratar e ampliar a produção. 
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Em outras palavras, melhorar as contas públicas gera, automaticamente, maior 
confiança, o que permite um aumento da demanda e, por consequência, uma 
ampliação do investimento, fazendo a economia crescer.  

No campo monetário, o discurso de Goldfajn para a atuação do Banco Central 
do Brasil é o de endurecer a política monetária de forma a fazer com que a 
inflação caminhe para o centro da meta. O regime de metas de inflação, 
segundo a visão ortodoxa, depende da credibilidade do Banco Central frente ao 
mercado. O instrumento de política monetária empregado no Brasil é o manejo 
da taxa básica de juros da economia (taxa Selic). 

Nessa visão, a elevação recente da inflação é fruto exclusivo do crescimento 
da renda e do emprego incompatíveis com seus níveis naturais, obrigando o 
Banco Central a elevar a taxa de juros com o intuito de encarecer o crédito, 
reduzir o nível de atividade e elevar o desemprego para, então, a inflação 
retornar ao centro da meta estabelecida pelos gestores da política monetária. 

A visão conjunta das políticas fiscal e monetária apresentadas pelo governo 
interino traz importantes mensagens para o entendimento do que está por vir 
na economia brasileira, caso esse governo se viabilize politicamente. É sobre 
esse aspecto que se devem questionar os rumos, as decisões e as medidas do 
plano Meirelles-Goldfajn. 

 

Uma avaliação crítica do plano  

 

Os efeitos da atual proposta de teto para o crescimento dos gastos podem ser 
observados em dois cenários distintos: em um cenário de elevado crescimento, 
o teto de gastos transformar-se-á em uma forte contração fiscal real. Por outro 
lado, em um cenário de estagnação, recessão ou baixo crescimento, o teto de 
gastos poderá gerar déficits primários persistentes, podendo inclusive fazer a 
dívida explodir quando se somar o pagamento de juros. 

A expectativa da atual equipe econômica é que o segundo cenário ocorra a 
curto prazo e o primeiro cenário se manifeste a longo prazo. Como forma de 
reduzir os déficits primários ou, até mesmo, gerar algum superávit no curto 
prazo, pretende-se recorrer ao recolhimento antecipado de ativos junto ao 
BNDES, o que não seria uma operação muito distinta das chamadas 
“pedaladas fiscais” – operações que visam elevar artificialmente o caixa do 
tesouro. 

A questão fundamental pode ser assim formulada: é possível conceber um 
plano de estabilização da dívida pública visando apenas ao controle de gastos 
primários, sem observar o comportamento da arrecadação e o montante pago 
de juros? Pelos resultados apresentados pela Secretaria do Tesouro Nacional, 
entre dezembro de 2006 e dezembro de 2013, a dívida pública do governo 
central caiu de 57,3% para 55,8 % do PIB, enquanto a dívida líquida foi 
reduzida de 26,1% para 17,7%. Neste período, a estabilidade da relação 
dívida/PIB tornava o debate acerca da situação fiscal negligenciável. (Gráfico 
1) 

 



Gráfico 1- Brasil: Evolução da Dívida em razão do PIB (2006/2015) 

 

Fonte: STN; elaboração própria. 

No mesmo período, a arrecadação ficou relativamente estável, evoluindo de 
22,5% para 22,2% do PIB, enquanto que as despesas primárias apresentaram 
um leve aumento de 16,8% para 17,3%. A análise do montante da dívida 
pública, como explorado anteriormente, não pode ficar restrita ao 
comportamento dos gastos primários frente à arrecadação. É necessário que 
se considerem os gastos com os encargos da dívida, isso é, o pagamento de 
juros que essa implica, que apresentou uma redução de 5,2% do PIB para 
3,5% do PIB. 

 

Gráfico 2 – Brasil: Evolução das Receitas e Despesas em razão do PIB (2006/2015) 



 

Fonte: STN; elaboração própria. 

 

A análise dos números das contas públicas sugerem que a redução da razão 
dívida/PIB no período destacado, em que a arrecadação ficou relativamente 
estável e as despesas primárias levemente crescentes, só foi possível devido à 
redução dos encargos financeiros pagos aos detentores da dívida pública. 

No contexto de baixo crescimento do PIB entre 2014 e 2015, a razão 
dívida/PIB atingiu 66% em dezembro de 2015, evidenciando um suposto 
cenário de explosão da dívida pública. Ao final de 2015, as receitas haviam 
caído para 21% do PIB e as despesas se elevado para 19,5%. Em paralelo, os 
juros nominais pagos atingiram 6,7% do PIB em 2015; maior valor da série 
histórica iniciada em 1997. (Gráfico 2) Esse crescimento das despesas com 
juros se reflete diretamente nos resultados do Tesouro Nacional, que revelam 
uma queda relativamente mais acentuada do resultado nominal frente ao 
resultado primário. (Gráfico 3) 

 

Gráfico 3 – Brasil: Resultados do Tesouro Nacional em razão do PIB (2006/2015) 



 

Fonte: STN; elaboração própria. 

 

No atual cenário de recessão, com queda do PIB e aumento do desemprego, as 

trajetórias de diminuição das receitas e a expansão das despesas em relação ao PIB 

tendem a não se alterar. Ademais, se o Banco Central mantiver a taxa de juros elevada, 

isso implicará novos recordes de pagamentos de encargos financeiros e aumento do 

estoque da dívida. Logo, como é possível que haja redução da razão dívida/PIB? 

A aposta da nova equipe econômica é que essa redução se dê pela contenção dos gastos 

públicos e da consequente retomada do crescimento do PIB no longo prazo. Ademais, 

acreditam que ao reduzir a razão dívida/PIB e a inflação convergir para a meta, haverá 

espaço para reduções nas taxas de juros e, por consequência, nos encargos financeiros.  

Na realidade, o que se nota é que, com o atual sistema de arrecadação e a estrutura de 

pagamento de encargos financeiros, a estabilização da razão dívida/PIB só pode ocorrer 

se o crescimento econômico for retomado. E isso independe da existência de um plano 

de controle de gastos. A experiência recente da Europa tem demonstrado que o corte de 

gasto e o controle das despesas públicas não é capaz de elevar a atividade econômica e o 

emprego.  

Um recente estudo do FMI, uma das instituições que disseminaram as ideias neoliberais 

pelo mundo, reconheceu que o contingenciamento de gastos públicos não pode ser 

estendido como regra geral para todos os países. Os custos sociais dos cortes de gastos 

podem trazer problemas mais graves que a manutenção de um patamar elevado da razão 

dívida/PIB.5 

Dessa forma, um plano como o proposto pela equipe econômica do governo interino de 

Michel Temer, que parte da suposição de que os agentes econômicos racionais apenas 

retomarão os investimentos, após o aparecimento de um plano de contenção de gastos, 

uma vez que assim terão “certeza” de que não haverá a necessidade de aumento de 

impostos futuros, é insensato e perigoso por vários motivos: 
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 Não há indicativos de que os agentes privados se vejam impelidos a 

elevar seus gastos pelo simples fato de o Estado diminuir seu peso na 

economia; 

 Os gastos do governo representam um dos elementos que compõem o 

PIB (ótica da demanda agregada) e sua diminuição implica uma redução 

direta da atividade econômica; 

 Em situações de baixa atividade econômica (situação do Brasil no 

período pós-2015), a queda da arrecadação tente a ser maior que a 

capacidade de corte de gastos públicos. Dado que a arrecadação cai mais 

que o corte de gastos e este, por sua vez, tende a reduzir ainda mais o 

PIB, então medidas contracionistas (cortes de gastos) podem mostrar-se 

inviáveis em seus objetivos; 

 O Novo Regime Fiscal e a adoção de uma política monetária 

contracionista tendem a caminhar em direções opostas. Enquanto o corte 

de gastos pretende reduzir a dívida, perseguir a meta de inflação de 

forma dura6 pode ampliar os encargos da dívida, aumentando seu 

tamanho; 

 Como colocou Keynes, o Estado deve ter a prerrogativa de utilizar os 

instrumentos de política fiscal em momentos de adversidade. Restringir 

a capacidade de gasto público por vinte anos é fazer com que o Estado 

se veja envolto em amarras que o impedem de atuar como elemento 

estabilizador; 

 No campo monetário, perseguir a todo custo uma única e exclusiva 

meta, o controle inflacionário, é restringir e amarrar a atuação do Estado 

e de seu Banco Central quanto ao manejo de sua política monetária para 

além do controle de preços: é o BC não possuir metas para o nível de 

desemprego ou para a atividade econômica, por exemplo; 

  Abrir mão da política fiscal em momentos de recessão é tão insensato 

quanto acreditar que a recuperação da atividade econômica e a solução 

dos problemas sociais serão promovidas pelos interesses dos agentes 

privados de forma racional e automática. 

 

Em síntese, a solução não pode passar pela decisão unilateral de uma equipe econômica 

que parte de premissas que não condizem com a realidade e que tem sido questionada 

amplamente nos últimos anos (inclusive por seus mais ferrenhos defensores, como é o 

caso do FMI). A solução deve passar pelo debate sobre qual a importância do Estado e a 

quem este deve servir. Em outras palavras, medidas como essas devem passar pelo crivo 

da opinião da sociedade e, principalmente, das urnas. 
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