
-' -20-.1. ~
Blü - o ESTADO DE SPAULO ~VJ-..... SEXTA-FEIRA. 5 DE NOVEMBRO DE 1993

fuga da moeda. Em ambos os casos~

as conseqüências sobre a estabilida
de política e institucional seriam.
imprevisíveis em um ano de compe-
tição eleitoral. .

Todo esse quadro de graves cons-,
lrangimentos à ação política e eco
nômica do Est.ado leva a constata-o
~:ão de que, sem o ajuste fiscal, o,
país COI1'C o lisco de mergulhar na,
ingovernabilidadc em algum mo
mento do próximo ano.

O Govelllo tomou a decisão de·
propor o seguinte conjunto de me..
didas visando a mudança do'regim~

!isca! e ao equilíbrio das finanças;.
pública,,:

(i) reprogramar o Orçamento de
19!14, com o objetivo de eliminar o.
déficit operacional previsto no Pro
jeto de Lei em exame na Comissão
de Orçamento;

(ii) enviar ao Congresso !\acio....
nal um conjunto de propostas qUE:
permitam restaurar o equilíblio fiv,
nanceiro do setor público em uma
perspectiva de longo prazo; e

(iii) relançar, de fOlma ampliada,.
o Programa Kacional de Desestath
zação (PND). •

A revisão orçamentália e as me
didas constitucionais hão de ser os'
instrumentos fundamentais do
ajuste liscal em 1994. Foi com ess~

propósito que convidei para um en,
contro de trabalho o Presidente e o
Relator da Comissão de Orçamento.
do Congr'Csso, a fim de infOlmá-los:
da disposição do Governo de rever <\
proposta orçamentária de 1994, de.
fonna a eliminar o déficit nela pro...
jetado. 1\a ocasião, decidimos cons
tltuir um glUpo especial de trabalho
para refazer a peça orçamentá'Jia
até a penültima selllana de no\'elll~

bro.
Essa iniciativa, no entanto. para

sUltir o resultado csperado dc\·erá
ser complementada por medidas
constitucionais capazes de prodl!zil~

impacto ainda em 1994 e que consi
deramos indispensáveis para resta:
belecer a capacidade da Uniào de
definir e executar política'i públicas.
e, sobretudo, restaurar o domínio,
do Estado sobre suas receit.as e des-l
pesas. Embora consciente da atri
buição soberana do Congresso nes-.
sa matéria, o Poder Executivo nào.
falçará com sua responsabilidade d~.

contribuir para a discussão e a
aprovação das refonnas necessálias
ao país.

Para permitir não apenas o ajus- ..
te fiscal, mas também uma gestúo =
eficaz e pelmanente do Estado, é ...

1011 em reduzir progressivaménte o
espaço de manobra da política lís
<:al e,juntamente com inealismo or
çamentário, em atirar o país na hi
perinl1ação em fins de 1989.

A situação das contas públicas vi
lia a dcteriorar-se continuamente a
partir de 1991. Manteve-se a dispo
siç-ào de impedir a recuperaçào dos
salúrios do funcionalismo e edita
ranHiC' sucessivos decretos de COI1
tingeneiamento, de modo a preser
var algum grau de controle fiscal.
Contudo, com a concessüo da i~ono

mia salarial aos servidores públicos
e o crescimento real da folha decor
rente da cOIl'eção das distorções en
tre os três Poderes da União, o V"alor
das despesas de pessoal será este
ano (no orçamento liscal) superior
ao obscrvado em 1992.

Para completar a derrocada do
sistema de represamento artiiicial
de gastos montado nos últimos
anos, a ,Justiça determinou o paga
mento da correção de 147 por cento
das aposentadOlias e pensões. Co
mo conseqüência, a Previdência re
duziu slla participação no custeio
das despesas de saúde, que em
1992 haviam somado o equivalente
a cerca de 4 bilhões de dólares.

O Orçamento de 1993 não fugiu
ao irTealismo de anos anteriores. O
desempenho das contas da União
para no plimeiro semestre sublinha
a importância de mecanismos tais
como a corrosão inflacionária das
dotações e a repressão fiscal para
permitir que mais este orçamento
irl'ealista S€:ja executado. A receita
nesse período superou 33,5 bilhões
de dólares, enquanto a despesa cx
clusive juros chegou a 28,6 bilhões
de dólares. O superávit primário foi
de 4.9 bilhões de dólares e o superá
vit operacional, de 2,2 bilhões dóla
res.

A opção por mim adotada para a
política fiscal no segundo scmestre
de 1993 rcl1etiu a intenção dediver
gir das práticas dos anos anteliores
e iniciar uma transição na direção
de prüticas orçamentárias realistas.
Ao invés do re<;urso continuado à
rcpressão Jiscal, implement.ou-se,
através de projeto de lei submetido
ao Congresso Nacional, uma repro
gramação orçamentália trazendo o
<:ancelamento de várias dotações.
ao mesmo tempo em que, através
da programação financeira bimes
tral do Tesouro Nacional, se busca
va garantir que as dotações rema
nescentes no Orçamento não sofre
liam contingenciamento.

manter as despesas em níveis admi~

nistrãveis. O expediente reduz des
pesas de forma temporália e inevi
tavelmente reversível. Is~o se obSf'r
va, por exemplo, quando os salários
do funcionalismo são rebaixados
além do razoável, ou quando o Exe
cutivo adia despesas incontornáveis
de manutençào dos selviços e illfra
estmtura pública.

O <:ontingen<:iamento de despe
sas, isto é, a imposição de limites
quantitativos ãs despesas, tem sido
a medida mais típica de repressão
fiSC'al. São várias as distorções que
esta prática provoca: I) clia-se um
paradoxo de inversão de priorida
des, através do qual a unidade de
despesa procura inicialmente efe
tuar a menos impOl1.ante de SWLS
despesas, de modo a pleitear mais
tarde a liberação de recursos adicio
nais para as despesas realmente in
dispensáveis; lI) não podendo dei~

xar de efetuar despesa...~ de custeio,
ela se endivida através de "atrasa
dos" que são, na verdade, créditos
de fornecedores, cuja "rolagem" r'C v

sulta.em pl'Cjuízo para estes, que
freqüentemente .recOlTCm a sobre
pl'CÇOS para compensar essas per
das; III) os r'Csponsáveis pela execu
ção orçamentária procuram tipica
mente iniciar diversas atividades de
modo a tornar os seus programas
"in'eversíveis" no sentido de que é
mais barato completar uma obra
que interrompê-la; IV) como o Mi
nistério da Fazenda dispõe de po
der discricionário para reter ou libe
rar as verbas orçamentária,;, fica fa
vOI'Ccida a prática do c1ientelismo
através do uso político deste poder;
e, por fim, V) como em qualquer ati
vidade que envolve "racionamento",
há uma tendência para proliferação
de umercados negros". Como obser
vado pelo relatório da CrI que i1'1

vestigou as atividades do Senhor
Paulo César Farias. "a execuçáo (do
Orçamento) é a etapa do processo
orçamentário mais suscetível de in
gerências extcrnas ao setor públi
co".

Esses elementos - orçamento ir
realista, corTosão inl1acionária das
dotações, repressão e imposto infla
cionário - compõem o regime lis
cal doentio em que vivemo~. Sua
pelmanência está associad~l à exis
tência da supetinOação da qual o
govemo depende Ilara equilibrar as
suas contas.

Além do ilTealismo orçamentá
rio, a crise fiscal da União decon'C
também da vinculação progressiva

Até o final do ano, considerada a
previsão de compOItamento dos di
ferentes setores, núo deverá haver
pressões sazonais que justifiquem
uma mudança de patamar inflacio
nálio. As pr<~ieções existentes esti
mam que este patamar não ultra
passe a marca de 36 por cento.

Não quero valOl;zar esses fatos
gratuitamente, uma vez que a infla
çáo se estabiliza precariamente e
em níveis inaceitáveis. Não há moti
vo para tranqüilidade diante da tra
jetória inflacionária dos últimos
anos.

Mas tampouco há caminhos fá
ceis para a retomada sustentada do
crescimento. Só a estabilidade e a
confiança dos agentes econômicosl
pennitirão estimular o investimenJ
to de longo prazo e impedir a siste
mática cOI1Usão dos salários pela
inflação.

O combate obstinado à infiaç.:'lo
constitui, portanto, a única maneira
eficaz de estimular o crescimento
sustentado. Este combate, por sua
vez, requer um pJ"()fundo ajuste fis
cal.

Este governo nào diz que fará o
a,iuste fiscal. Ele o faz e continuará a
fazê-lo até que se viabilize, de uma
vez por todas, a estabilização econÔ
mica Até que o Estado brasileiro
volte a ser razoavelmente adminis
trável, de forma a poder cumprir
com propriedade a sua função so
cial. Para que os empresãrios pos
sam investir sempre na produção, e
não na especulação. Para que os
trabalhadores recuperem a dignida
de do seu salário. Para que os sem
ços da previdência, da saúde, da
educação possam efetivamente con~

tlibuir para o bem-estar da coletivi
dade.

A clise fiscal brasileira tem raízes
fora e dentm do País. Remonta à
IUptura do padr.lo de financiamen~

to externo no início dos anos 80. Es
tá associada também à descom
pressão das demandas sociais e cor
porativas, à deterioração da capaci
dade de arrecadação do Estado e à
redefinição das relações entre dife~

rentes esferas de governo.
O processo orçamentário é o

locus natural do confronto das di
versas demandas sobre os recursos
fiscàis. É no Orçamento que encon
tram expressão as demandas ass0

ciadas ao gasto social, aos saláJiôS
do funcionalismo e às transferên~

cias de vários tipos de recursos.
Sendo o Orçamento um documento
apenas autorizativo, nào têm havi-

mento recente da economia reforça
a nossa convicçáo de que estamos
no caminho certo. Vencida a reces
são amarga de 1990 a 1992, quando
o PIB diminuiu quase 10 por cento,
o sistema produtivo bra"ileiro acu
sou substancial recuperaçào do seu
nível de atividade em 1993. Ao final
deste ano, devemos ter um cresci·
mento da ordem de 5%.

A tendência de expansão atingiu
todos os setol'CS, principalmente o
industrial e o de serviços, com
acréscimo da taxa de investimento.
A agricultura apresentou igualmen
te resultados favoráveis, com uma
safra anual de 70 milhões de tonela
das.

O governo aprimorou a política
agrícola e de abastecimento, seja na
assistência creditícia, seja na sus
tentação da renda dos agricultores,
seja ainda na comercialização dos
estoques públicos. Na preparaçào
da próxima safra, houve aumento
de área plantada e de utilização de
insumos de origem industrial. As
vendas no setor de adubos cresce
ram 18 por cento no primeiro se
mestl'C deste ano, enquanto a indús
tria de tratores e colheitadeiras es
pera fechar o ano com um aumento
de 25 por cento na quantidade co
mercializada.

Mas não somos ingênuos de pen
sar que o objetivo do crescimento
sustentado es~a garantido. Temos
consciência de que a recuperaçào
atual pode t.omar-se frágil se não
atentannos para certos riscos e se
não empreendennos determinados
passos.

Alguns pequenos sinais de arrefe
cimento no ritmo de crescimento,
detectados em indicadores relativos
ao terceiro trimestre, embora não
comprometam o desempenho posi
tivo para o cOl\iunto do ano, neces
sitam ser contidos. Refiro-me ao de
clínio da produção industrial medi
da pelo IBGE, à diminuição das ven
das no comércio varejista em São
Paulo, à estagnação do crescimento
de empregos e ã ligeira queda da~
xa de investimento trimestral. ..

O governo nào ignora as limita
ções da recuperação do sistema
produtivo em uma situaçào} como a
brasileira, em que não se lograram
ainda as condições de estabilidade

Antes da revisão constit1lcional e do combate à
inflação, não se pode esperar que

o Brasil volte a ter crescimento sustentado, afirma
o ministro da Fazenda

Esta é a íntegra do ministro da
Fazenda, Fernando Hel1lique
Cardoso, em sessão plenália

do Senado.
Não é sem emo\~ào que volto a

ocupar hoje a tribuna do Senado
Federal, para mim a maior escola
na Vida política Aqui p31t.icipei de
grandes momentos da reconstruçào
da- democracia brasileira

No Executivo, tenho procurado
sempre trazer aos meus colegas do
Parlamento os temas de minha
pteocupaçào e dividir com eles a vi
são dos rumos que precisamos to
mar nestes tempos de tantas mu
danças.

j Esta é a boa prática na nossa de
mocracia: as responsabilidades e
decisões compartilhadas entre os
podel'Cs institucionais da Repúbli
ca.

A:lgumas questões ligadas ao pre
sente e ao futuro do Brasil me moti
varam a retomar hoje ao Senado.
Mas 'antes de falar-lhes sobre os
nos..'iOS desafios e a maneira como
varrios enfrentá-los, gostaria de re
novar-lhes minha confiança no Con
gresso.

A força e a grandeza de uma ins
tituição medem-se pelos ideais e
princípios que a sustentam. A auto
ridade do Congresso Nacional ja
mais será arranhada por deslizes in
diViduais de alguns de seus mem
bros. As denúncias devem ser apu
radas com todo rigor e com toda ra
pidez. E ao mínimo ato comprovado
de corrupção, que sejam punidos os
re~pçmsáveis.A defesa da democra
cia não comporta tergiversação.
Naq há for.ma possível de convivên
c.ia com a desonestidade no exercí
ciq da função pública Este mal deve
ser extirpado.
~ Não tenho dúvidas de que a esta

experiência o Congresso sobrevive
rá revigorado em seu papel de ali
cerce da ordem democrâtica

Aêredito que a crise atual abre
uma'oportunidade para innos além
oa responsabili7..ação individual por
deslizes cometidos. Existe, por trás
disso, uma questão estrutural: mo
delo pelo Qual se decide o ga.';oto pú
l1tico embute um pacto de velhas
~ites regionais que têm um pé no
Legislativo e um pé no Executivo. O
atual sistema eleitoral e partidário

íNTEGRA

:Cardoso diz no Senado que revisão é~ncial
I

lC1"

silva
Realce



<.1-

uma oportunidade para innos além
da responsabilização individual por
deslizes cometidos. Existe, por trás
disso, uma questão estn.ltural: mo
delo pelo qual se decide o gasto pú
IIlico embute um paL'to de velhas
eiites regionais que têm um pé no
Legislativo e um pé no Executivo. O
àtual sistema eleitoral e partidário
q,nsagra uma aliança entre grupos
c:{e poder que têm sustentaç:ão em
práticas orçamentárias distorcidas.
Ê chegada a hora de quebrar esta
aliança nefasta entre oligarquias reM
gionais, setores político-partidários,
grupos empresariais e funcionálios.
Uma aliança que transborda nos raM
los da corrupção.

Senhores Senadores,
Vim falar-lhes com toda franque

za. O momento brasileiro é dificil. A
sociedade está ansiosa e impacien
te, suas demandas são mais do que
justas. O governo do presidente Ita
mar Franco, com sua autêntica sen
sibilidade social, assume com det.erM
minação as rédeas de um programa
político com o qual conduzirá o País
até a posse do próximo governo,

Um ano, praticamente, nos sepa
ra das eleições gerais de 1994. O
que faremos até lá? As decisões fOM
ram tomadas, o rumo jã está traça
do.

Vamos restabelecer as condições
de funcionamento do Estado brasi
leiro e da estabilização da econo
mia, tarefa imprescindível para for
talecer a governabilidade, assegurar
o crescimento sustentado e tomar
possivel a justiça social.

Não será o governo Itamar FranM
co a se beneficiar de tais conquistas.
Quem vai se beneficiar disso é o
P.aís.

Condições de funcionamento do
Estado, economia estável, plena go
vemabilidade, crescimento e justiça
social significam muita coisa que
depende, em boa parte, de algumas
ações que o governo tem procurado
executar. Depende, obviamente, da
ação dos diferentes órgàos e instân
cias federais, estaduais e municiM
pais. Depende da compreensão c do
apoio da sociedade. E, sobretudo,
depende fundamentalmente de de
cisões do Congresso Nacional.

Estou me referindo às refonnas
essenciais de que a Nação precisa e
que não podem mais ser adiadas. O
momento de aprová-Ias é agora,
com a revisão constitucional., P"ara
isso, faço um apelo para que os tra
balhos do Congresso Revisor não
sofram atrasos ou interrupções e
possam frutificar em proveito da SOM
ciedade.

Quero expofMlhes, senhores sena
dores, os contamos do Brasil que
desejamos para este final de 1993, e
do Brasil que queremos também
pam todo o ano de 1994.

Realisticamente, o comporta-

,
das no comércio va~ista em São
P-aulo, à estagnação do crescimento
de empregos e à ligeira queda da ta
xa de investimento trimestral.

O governo não ignorn as limita
çõcs da recuperação do sistema
produtivo em uma situação, como a
brasileira, em que não se lograram
ainda as L'Ondições de estabilidade
macroeconômica.

A timidez atual do nosso cresci
mento na verdade tem uma cxplica
ção, Em grande parte, é reflexo da
insegurança e de hábitos muito pe
culiares que se enraizaram entre os
agentes econômicos depois de vá
rias tentativas fracassadas de comM
bate à inflação e intelvenções trau
máticas no funcionamento dos rncrM
cados, É fruto, também, da persis
tência de válios constrangimentos
derivados da própria inflação, como
os juros relativamente elevados e a
escassez de financiamento decor
rentes do desequilibrio das finanças
públicas. Nem mcsmo o comércio
exterior, que vem apresentando de
sempenho exeepeional (ehegare
mos perto este ano dos US$ 40 bi
lhões com as exportações), pode
ser considemdo como de volume su
ficiente para sustentar o crescimen
to de uma economia de dimensões
continentais como a brasileira.

Por isso, o govemo não cederá ã
tentação de perseguir o erescimento
a qualquer custo. O crescimento
sustentado exige que se obtenha
primeiro as condições de estabilida
de de preços.

A inflação continua a ser, ao lado
da miséria, o grande drama brasilei
ro, Inflação e miséria andam juntas.
Inflação é fonte. de má distlibuição
de renda. Clia a moeda do rico e a
moeda do pobre - a moeda proteM
gida pela indexação e a moeda cor
roída dos assalariados ou dos que
sequer têm acesso ao sistema finan
ceiro,

Sempre afilmei - e repito aqui
- que fazer baixar a inllação não é
difícil. Há muitas receitas para is.';';o.
O difícil é manter a inllação baixa e
a<;segurar a estabilidade,

De maio a setembro deste ano, a
inflação teve uma trdjetória ascen·
dente até que se este:'1bilizou, nos
dois últimos meses, no patamar de
35%, Na verdade, ela vinha crescen
do desde o inicio de 1992.

Não vou me deter nos fatores que
pressionaram a taxa inflacionária
desde junho (entressafra, eustos de
produtos alimentícios industrializaM
dos, preços públicos e tarifas de
transportes urbanos, ação dos seto·
r~s oligopolizados). O que desejo
enfatizar sào sinais que abrcm algu
mas perspectivas positivas para a
economia no futuro previsíveL Pare
cem mostrar que não haverá t.'Spa\~o

para uma aceleração significativa
da inflação nos próximos meses.
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loclts natural do confronto das di
versas demandas sobre os recursos
fiscais, É no Orçamento que encon·
tram expressão as demandas asso
ciadas ao gasto social, aos salârios
do funcionalismo e às transferên
cias de vários tipos de recursos,
Sendo o Orçamento um documento
apenas autorizativo, não têm havi
do restrições a que nele se incluam
quaisquer pleitos politicamente deM
fensáveis,

A fraqueza institucional do pro
cesso orçamentário pCl1nite que a
despesa autorizada se amplie até
atingir níveis in-eais, para isso bas
tando que a pl-evisão de receita seja
artificialmente inl1ada através de
"csforços de anecadação" que não
chegam a se materializar. No início
dos anos 90, acentuou-se o in-ealisM
mo orçamentálio:

- as despesas orçadas, exclui
das aquelas relativas ã rolagcm da
dívida iJltell1a, situram-se respectiM
vamente em 144, 113 e 108 bilhões
de dólares nos exercícios de 1990,
1991 e 1992, enquanto as receitas
efetivamente realizadas situaramMse
em 111, 78 e 68 bilhões de dõ!ares;

- ou scja, as despesas orçadas
foram sistematicamente situadas
em valores muito distantes da reali
dade;

- entretanto, a propor\~ão das
despesas realizadas sobre as orçaM
das atingiu apenas 50,5, 53,2 e
57,05 por cento, respectivamente,
em 1990, 1991 e 1992.

Esta imensa disparidade entre o
gasto público desejado e o que é
consistente com a nossa realidade
tRibutária gera um déficit potencial
de enolmes proporções,

Entretanto, dois mecanismos bá
sicos têm operado para impedir que
o déficit potencial se materialize, e
para ambos a inflação joga papel
fundamental: a COITOsão das dota·
ções orçamentálias pcla inllaçào e a
repressão fiscal.

A plimeira ocol1'e porque as dOM
tações orçamentálias não são perM
feitamente indexada., e por isso vão
sendo corroídas pela inllaçào ao
longo do exercicio fiscal. O Congl-es
so Nacional, ao receber o projeto de
Orçamento, introduz em entendi
mento com o Executivo um multi
plicador para o valor das dotações,
que geralmente embute uma previM
sào muito otimista da inflação e n·
xa a.'i dotações em cruzeiros. Dessa
forma, a inflação se encarrega de
tomar factível a execução de um orM
çamento que, ('In condições norM
mais, isto é, com uma inlla~'ão imiM
xa, selia ilTealizável. í~ neste senti
do que o Executivo se toma dCI>en
dente e sócio da inflação.

Todavia, me."imo com a COITO."iàu
da.., dotaç~ões pela inllação, o !.':xecu
t ivo se vê forçado a utilizar-se do eXM
pediente de repressão liscal para

,

,
cionário - compõem o l-egime lis
cal doentio elll que vivemos. Sua
permanência está assodada à exis
tência da SUI.>elinflaçáo da (IUal o
governo depende paJ1:l equilibrar a~

suas contas.
Além do irrealislllo orç31llC'ntá

lio, a crise fiscal da Uni<.lo decon'e
também da vinculação progressiva
das diversas fontes da an'ccadaçào
fedcral a usos preestabelecidos, que
nào podem ser all"erados a cada
ano. A lógica desse processo é ."iin1
pies: a." diversas unidades de despe
sa - Estados, Município."i, MinistéM
rios setoriai."i (Educa~:ào, Saúde,
'l'ranspOltes, etc), servidores, apoM
sentados, agências sensíveis a inte
resses regionais, clc. - procuram
defender-se da repressão fiscal e da
reduç:áo real de suas dotações cau
sada pela inflação, c o mais eficaz
deles é a vinculaç:áo de uma deter
minada receita com a despesa dese
jada.

Essa postura defensiva é clara
mente perccbida, por exemplo, nas
refomlas "tlibutálias de emergên
cia,;" realizadas na primeim mctade
da década de 1980 quando aumen
taram as transferências obrigat.ôM
rias a Estados e Municípios, Mais
recentemente, a mesma postura CSM
teve presente nas discussões em
tomo da cria~~ào do Orçamento da
Seguridade Social. O crescimento
das contribuições sociais vincula·
das, especialmente a pmtir do final
dos anos 80, ocupou uma porç'ão
crescentc do espaç:o tribUl.úrio e ga
rantiu para a área social uma dispo
nibilidade de recursos feita ã custa
do orçamento fiscal "puro".

O gráfico 1 documenta o Tlotâvel
estrangulamento das I'eteit.a~ "(jM
VI'eS" de vintulac;ôes nos úllimos 15
anos e, em especial, desde nns da
última década, A"i transferência.. a
Estados e municípios, de ] 1,6'~, c1a.,
receitas da União em 1983, passam
a ocupar 18,8';', cm 1992. Mais im
pressionante, todavia, é o cresci
mento recente das outras vincula·
çõcs, ('Omo, por exemplo, a dos }x'

nelkios previdenciários (que <:01'

l'espondem ao crescimento das re
ceitas vinculada:; ú Pre\idência),
que passam de 34,8'\. em Hl88 para
48,1 'À. em 1992. O escopo da política
fiscal da União viu-sc, portanto,
dramaticamente reduzido. Os recur
sos disponíveis para gasto ã conta
de cust"cio e investimeto reduziram
se dr mais de 40 por cC'nto da receiM
t.a da União no início dos anos AO a
pouco mais de ~O por cento no iní
do dos anos 00. Em outras palaM
vl'as, foram COitados pela mpl <.Ide.
Esses númcros atestam a decompo
si\:ão fi,..;cal da União.

Nos últ imos <.Inos I[>m hmido diti
cu Idades para se promoverem I'('for
ma."i liS('ais que revertam a"i tendên
cias acima descritas. A inaç'ão resul-

sllOllleuOT
ao Congresso ~acional, uma repro
g:ramaçào orçamentália trazendo o
cancelamento de vãrias dotações,
ao mesmo teml)Q em Que, através
da programação financeira bimcs
uul do Tesouro Nacional, se buscaM
va garantir que as dotações l-ema
nes<.:entes no Orçamento não sofl'e
liam contingenciamento.

Os COl1:es nas dotações orçamen
r.árias atingiram bilhões de cl1.lzei
ros reais, que correspondem a ape
nas 15, I por cento das despesas de
capital e inversões financeiras, mas
41 por cento do conjunto dessas
desr)Csas sujeita,; a corte, ou seja, fi
nanciada., por fontes não vincula
das, O valor em dólares desses can
celamcntos, combinado à não su
plementação das rubricas l'emanes
centes de despesas de capital e in
versões financeiras, l-esultou em um
corte de despesas de aproximada
mente 6 bilhões de dólares, ou cerca
de 1,5 por cento do PIE.

No entanto, esse esforço não foi
suficiente para restaurar o equilí
brio no Orçamento. Não o foi por
duas razões: a continuada deterio
ração das finanças da Previdência
:-iocial e o aumento descontrolado
das despesas do sistema público de
saúde com atendimento ambulato
rial e internações hospitalares.

Dos 818 bilhões de cruzeiros
reais em pedidos de créditos adicio
nais praa despesas de custeio e des
pesas de capital para o restante de
1993, em análise pela Secretaria do
Orçamento Federal, 586 bilhões di
zem respeito ã SegUlidade Social
(Saúde e 1't"C\;dência).

Por isso, apcsar do substancial
aumento de rec-eita verificado em
1993, será impossível atingir o cquiM
Iíblio fisq:t.I no exercício caso venha
mos a cumprir o compromisso de
desembolso assumido anteriormen
te. Será neccssália nova reprogra·
maçâo financeira, reduzindo de 42
para 25 por cento as dotações reM
manesccntes para o último bimes·
Ire do ano.

Mais dramática ainda é a proje
ção do atual padrão de desequilí
brio financeiro da União para o ano
de 1994. O Projeto de Lei do Orça
mento enviado ao Congresso prevê
U111 déficit global de 26,3 bilhões de
dólares. Este número é totalmente
incompatível com qualqucr esforço
hC'lll·sucedido de estabilização,
Mais ainda, a execução plena do
atual orçamento em ambiente de
infla~:iio alta tomaria extrcmamen
te frúgil o financiamento do Tesouro
ao lon~o do próximo ano. l'vlantido
o atual quadro fiscal, a política eco
nômica ao longo de 1994 estaria
plisioneira do dilema de escolher
('ntre mostnlosa re(.'es.'ião, produto
dos juros elev-.adís.!:iimos que seliam
necessários para financiaI: o Tesou
ro, ou a hipclinflação decon"ente da

I

e:;m;. I'.moora Cons('lclltc oa TIli'I·
buição soberana do Congresso neSM
sa matélia, o Poder Execut ivo núo.
ta..ltará com sua responsabilidade de
contribuir para a discussão c a
aprov-açào das refonnas nCCC8Sl~u;us

ao país.
Para pelmitir não apenas o €\ius-

te fiscal, mas também uma gestão :
eficaz e pem1anellte do Estado, é '"
preciso rever, pelo menos: ~

(i) o gnlll de vinculação da recei
ta da União;

(ii) a distribuiçào de competênM
cias entre União, Estados c MuniciM
pios;

(iii) as nOlTI\as sobre o funciona
lismo;

(iv) o sistema tlibutátio e previM
denciário;

(v) o regime de monopólios, no
capítulo da Constituição l'efereme à
Ordem Econômica, dando-lhe
maior flcxibilidade.

1\0 que diz respeito cspecifica
mente à reforma tributária, as
emendas a screm sugeridas pelo
Govel1lo não se propõem rever todo
o sistema vigente, mas simplesmenM
te cliar melhores condições para o
luncionamento do Estado e a admi~

nistl'açáo das finanças públicas.
Uma l-eforma ampla do sistema tri
butário só podcrá ser leita depois
de alcanç:annos a est.abilidade ma
croeconômica, Os projetos de refor
ma tributália até agora elaborados
e sugeridos por reprcsentantes do
P'arlamento trazem subjacente o lis
co de contlibuírem para uma dimi- J

nuição da receita da União.
O novo Programa l\acional de

Desestatízação, com as llludanC'3."i
anllnciadas em outubro, tem lima
camcterística singular, Almrja rce
quacionar os megaMpassivos da
União, reduzindo o cndi\;<!amento.
alongando seu pedi! c reduzindo
."iCll custo,

Pam que melhor possa exercer os
objetivos do Govelllo, e:-;te novo Pro·
~rama foi concebido com três gran
des alterações:

(i) A primeira alt.eraç-úo estú no
plano institucional. Coerentemente
com a insel\:ào da desestatir.ação no
prograllia de estabili7.aç~ão, procu
rou-~e adequar a legislação para
que o programa possa ser agilizado,

(ii) A segunda frente tratou de
identificar nova0;; fronteira., de pli
vatizaçâo, com a inclusão da.., cmM
presas concessionárias do setor eléM
t1ico. Mas para que a privatizaçâo
do setor elétrico possa ser imple
Illentada e a Uniào obter o maior
retomo possível dos seus ativos, t~lZ

s(' necessário modelar a nov'a ordem
institucional, e regulamentar a for
ma e a SC<lüência das plivatizaçàes.
Isto demandará algum tempo que
deverá ser breve pois \".11ios est udos

A íntegra do discurso continua na
página seguinte
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neste 'sentido vieram sendo rcaliza- fiscais e monetários do equilíbrio zem as bases de poder no atual sis- dívida brasileira de 35 bilhões de definidas. com concursos senos, Dessa fonna, e considerando as
dos pelo próprio setor desde 1ll86. macroeconómico, levando os agen- tema político. d61arcsjunto aos credores privados. turno completo de trabalho, com disponibilidades de financiamentb
Além do setor elétrico são também tcs à descrença quanto à pos..-.;ibili- Vê-sc, assim, que o fisiologismo Uma vez concluídos os entendimen- boa remuneração e sem gratifica- e investimento em nível mundial,
passíveis,de. inclusão no programa dade de sucesso dessas medidas na está Iígado ã inflação. Impede a re- tos com o FMI sobre a aprovação do ç6es absurdas, e ainda com estabilí· podemos antever uma nova era pa-
de privatização: os portos, os tmns- ausência de mudança do regime fls- cuperação do crédito público, blo- acordo "stand by", esperamos que, daele que não signifique o engessa- ra o Brasil. Uma era com crescimen-
portes rodoviários, os aeroportos e cal. queia uma situação fiscal sustentá- no pra7..o previsto, ou seja, até fins menta da Administração. E tudo is- to econômico em bases mais iguali·
outros que a revisão constitucional Existem alternativas eficazes de vel e mantém o Estado dependente de fevereiro próximo, o acordo com 50 depende da revisão constitucio- tária, em desenvolvimento sustentá-
venha a pennitir. desindexação. Mas o importante é do imposto inflacionário para finan- os bancos es~a fonnalizado. nal e requer firmeza para evitar que vel e, sobretudo, capaz de aliviar a

(iii) A terceird modificação no que a estabilização da economia, dar-se. Serâ muito importante esse des- o corporativismo engolfe a tarefa miséria e atender, em patamares
PND trata da intermediação entre a com a manutenção da inflação em A inflação, por tudo isso, deixou fecho para efeito de assegurannos o urgente da reorganização do Esta- melhores de consumo, às neccssida-
alienação dos ativos e o reequacio· patamares baixos, depende da de ser um desafio da economia para crescimento sustentado. Hoje, vol- do. des das camadas menos favoreci-
namento dos passivos, isto é, do fi- perspectiva de obtenção de um ser um desafio da sociedade. Sem tou a haver oferta de créditos inter- Por fim, não posso deixar de das.
nandamento da privati7..açào por equilíbrio fiscal sustentado. ânimo de atacar pela raiz os proble- nacionais, e o Brasil se prepara para mencionar, Senhores Senadores, É isso O que está em jogo. En-
meio das chamadas "novas moe- Senhores Senadores, mas da sociedade e do Estado, não beneficiar-se da disponibilidade nesta breve apreciação sobre os te- quanto alguns tergiversam por
das". Até o presente, serviram de Por tudo que acabo de expor, não haverá solução para a crise inflacio- desses recursos. mas passíveis de revisão constitu- exemplo na qucstão da pri~tiza-
moedas de privatii'...a~:ào a.', dívida.', deve pairar dúvidas sobre o tipo de nária Por mais que o Governo corte Falta pouco, portanto, para esta- cional, que é preciso remover os en- ção (coc:.o se o controle estatal as-
líquidas e certas contra a União ou estT"dtégia a ser seguida para o Bra- as fontes das despesas (e tem corta· bilizannos a moeda e alcançannos o traves a um mercado aberto e dinâ- segurasse o interesse público e con-
suas entidades desde que por ela sil ultrapassar suas dificuldades. do fundo) e pl'Oponha reformas ad· crescimento económico sustentado. mico. Devem ser eliminados os mo· tribuísse para o bem-estar da popu-
garantidas. Brevemente, o Governo Reafinno o que venho dizendo: ministrativas, sem uma refonna po- Mas falta0 essencial: falta aprovar e nopólios desnecessários, definindo- lação e não como ocoreu muitas
estará propondo ao Legislativo no- nossa economia fez os ajustes ne- Iítica, a frustração é inevitável. Sem executar um orçamento equilibrado se com mais clareza o que é real- v~t.es' apen~ para servir à cumpli-
vas moedas de privatii'.ação, decor· ccssários para retomar o crescimen- apoio do Congresso e da sociedade e que ele SEtia expressão da ruptura mente estratégico para o interesse cidade de interesses corPorativos
rentes do Empréstimo Compulsório to; o desequilíbrio està nas finanças e sem o engajamento de todos os se- com o desperdício, com o elientelis- da sociedade, e que, portanto, deve e presa 'ai e porticos) fica ao:
de 1986, sobre aquisição de auto· públicas. A inflação é hoje o reflexo tores do próprio Governo, as tecni· mo e com a corrução. E falta que o ser monopólio do Estado. E definir : o 'n~p':"tad~ de a :r o OI
móveis e combustíveis, que terá que desse desequilíbriO que, por sua vez, calidades antiinflacionãrias viram pals sinta a vontade politica para também OS setores que, jã tendo ti- v ~ 1' I b te f n pano
ser devolvido em dinheiro, confor~ expressa um enonne conflito distri- ilusões destinadas ao fracasso. modificações fundamentais, sendo do essa importância estratégica no s?C.1a para com a r a orne e a mi-
me determinou o Supremo Tribunal butivo. O Ministro da Fazenda e seus as· a primeira delas uma definição ela· passado, nas condições atuais do se~a E tad I'sad d' .
Federal. Com isso ficam disponíveis Por tràs da crise fiscal e da infla· sessores recusam o caminho das fa· ra sobre o Estado que se quer re- Brasil jã não a tem. d m. s J para I ~ po~ J;'
a curtíssimo prnzo, cerca de 1 bi· ção existe uma "crise do Estado" em cilidades: choques, pacotes, planos construir e sobre como financiã·lo. Para este Governo, a política de beas nao po eals~ u~ ~ta o . o
(hão e 200 milhões de dólares, co· sua acepção política global: crise de minltrlantes. Diante disso, prolife- Não adianta resolver superficial· privatização não é uma questão m~tar SOCI .dadmd \ o pnslO'
resl,Xmdentes ao empréstimo sobre um Estado que mantém a enorme ra a Idéia de que não temos um mente estas questões. É certo que o ideológica. Ela reGete uma situação r:e1ro a necessl e e ançar m~s
automóveis, e mais de 5,5 bilhões, desigualdade social, por sua impos· "plano". Ele existe: ou se refaz o Oro aumento do gasto público na ãrea histórica, na qual o Estado perdeu tltulos nos mercados para finanCiar
rel,,;tivos ao compulsório sobre com· sibilidade de viabilizar programas çament0"l se desenham as linhas de social, tal como ocorreu, era neces- muito de sua capacidade de investir suas atlVld~esde rotma tampouco
bustiveis, poderão estar habilitados de combate ã miséria; crise de um um outrr Brasil através da revisão sãrio. Mas não hã recursos para e necessita recuperã·la para o de- pode ser O Estado capaz de.defen.
a médio pl'37..o. Outro mega~passivo sistema que ajudou a preservar até constituciflnal, ou o "plano" será atender adequadamente a saúde, a senvolvimento dos setores em que der os Interesses da p?pulaçao. Um
é q FUndo de Compensaçào de Va- agora um sistema de poder em be- uma anesªia, a que não seguirã previdência e a educação. Não sua presença ~ja insubstituível. E~~do ~ngolf~o n~s Interesses das
riaç6es Salariais (FCVS), que acUo neficio de oligarquias regionais qualquer ci gia adiantaria, por exemplo, vincular os A hora é, portanto, rica de decio ohgarqlllas regionais ~ das. pluto:
mula um débito habilitado junto às atrasadas, a utilizarem ora os subsí· Não fal competência e dispo- gastos da saúde- e engessar ainda s6es. Decis6es cruciais. E hã alter- craclas. emergent~s JamaIS sera
instituições do Sistema Financeiro dios, ora a corrupção, ora ambos, sição à equi econômica do Gover- mais o orçamento - sem adicionar nativas. O Governo Federal opinará c?mpatlVel com o ~po de democra·
da Habitação (Sf1-{) estimado em para manter o poder local e assegu· no. Hã alte ativas técnicas para recursos. Por outro lado, hã sinais sobre as matérias adequadas ã revi- Cla e de desenvolVImento que dese
1'1 bilhões de dólares, que é de res- rar sua sustentação politica nacio- "parar" a infla?o. As condiç6es me· claros de que a sociedade não se são constitucional. Não cruzaremos jamos para o Bmsil. .. .
ponsabilidade da União. Os cri'<litos nal. ramente econ~micas são até boas disp6e a pagar muito mais impos- os braços. Enquanto O Congresso Por ISSO, para permltl~um Brasil.
contra o FCVS,' detidos pelo FG1'S Este Estado fragilisado interessa para isso: ho ve recuperação da tos e duvida do seu bom emprego. não avançar na reforma tributàlia e de cara renoV'ada, um Brasil digno e.
poderão, no futuro, ser também também aos grupos hegemônicos economia sem nde aquecimento, Será necessâro, portanto, redefi- fiscal, estaremos trabalhando na re- apto à combater a miséria e dar me.-
convertidos em participação acio· emergentes - económicos e sociais as empresas es liquidas e reajus- nir o Estado, cortar vinculaç6es, re- formulação do Orçamento de 1994 Ihores condiç6es de vida para todos,
nãria desde que o FGTS '*\ia rees· - do Sul e do Sudeste, os quais, tadas. Neste m mento não existe distribuir melhor as tarefas e os re- com o propósito de alcançar o equi- é que eu não me canso de repetir:
truturado para evitar que os riscos com a retórica do mercado, disso- uma greve sequ r no setor privado. cursos entre os três níveis da admi- líbrio das contas públicas. coloquemos em ordem as finanças
do carregamento de uma carteira ciaram·se da obrigação de recons· Apesar da abe ura da economia e nistração. Serã necessàrio decidir Se não for possível introduzir as públicas, bUSQuemos orçamentos
de ações recaiam sobre o Tesouro truir o Estado e de contribuir-via do alimento d importaç6es, conti· em que nível serã fixado o gasto modificaç6es na Constituição a equilibrados, mantenhamos taxas
Nacional, isto é, sobre os ombros reforma fiscal e tributária e, sobre- nuamos a p~ zir e a expandir o com a saúde. tempo de alterar-se substancial- razoáveis de crescimento econõmi-
dos contribuintes. tudo, via reforma politica - para a mercado inter o para os produtos Não enfrentar estas questões é mente o Orçamento de 1994, propo- co, rompamos de uma vez por todas

Éfundamental ter presente que o renovação do país. nacionais. A rodução agrícola é hipocrisia, irrealismo ou mera von- remos medidas de emergência que com esta República da acomodação
equilíbrio das finanças públicas, a É muito alto o preço da dinâmica significativa, ~o plantio da próxima tade de criticar sem assumir res· nos permitam el\egar ao almejado e da corrupção para fortalecer a
ser buscado através das medidas política viciosa que impera no Bra· safra está ad</quadamente financia- ponsabilidades pelas decis6es. equilíbrio. Sempre na linha do que nossa moeda.
que acabo de descrever - revisão sil, e da qual são partícipes os Pode- do. O mesmo se dirã sobre o funcio- foi dito anteriormente, sem o propô- A busca de uma moeda forte, em
orçamentária, refonnas constitucio- res Executivo e Legislativo. A neces- NO~seor externo, a situação do nalismo. Ou enveredamos pela li- sito de embrulhar o país em pacotes nosso caso, não resulta do imperati.
nais e privatização - é condição sidade de acomodar os apetites dos país não ixa também de ser con· nha da modernização da bllJ'OCra· de última hora. vo de nenhuma ortodoxia É condi·
necessãria, mas não suficiente para diversos interesses tem adiado a 50- fortâvel. raças ã politica cambial, cia, ou serã institucionalizado o des- Como disse, o Presidente da Re- ção necessãria para acabar com.a
assegurar a estabilidade de preços lução das questões·chave da crise além d politica de maior abertura caso com os servidores públicos; pública enviarã a nova proposta or- reprodução de desigualdades e com
nq primeiro semestre de 1994. nacional. O fisiologismo incontrolá- ao cal? tal estrangeiro, pudemos não basta supor que com salários çamentária para 1994 na penúltima a concentraçAo de renda. Ou o Bra-

Ainda é ~to o grau de indexação vel toma-se o grande instrumento mantér reservas internacionais em melhores tudo se resolverá. Mas não semana de novembro. Aprovada es- sil põe fim ã "moeda dos pobreS" _
da econorrua Isso naturalmente re- dessa politica de acomodação. Para níve(significativo ao longo de 1992 podemos continuar trabalhando ta proposta com o déficit público não indexada _ e ã "moeda dos ri.
duz a e~~ci~ de qualquer esforço q~e se estabil.ize a economia bras~- e)093. Hoj.e, :Ias se si~am em tor- com um mar de bamabés mal trei- con~ido - com as modilic~ções cos" _ defendida nos haveres fi:
de establlrzaÇ30 baseado apenas na leitoa de maneira duradOUT"d é de V1- "0 de 27 bllhoes de dolares. nados e mal pagos, que pouco pro- pertinentes que o Congresso Intro- nanceiros indexados ou jamais aca~

~terida.c:Je#fiscal e mone~a.- Com tal import.ânci~ ~ue. se a1t.erem os As negociações .com nossos cre- duzem, quando se necessita de qua- duzir - e definida a vontade nacio- barão a it\justiça ~ial e a miséria,
efel~o, as tn~meras expenencms de tennos dessa dmarnJC; ~IS o ~es- dores externos estão a pon~ ~e um d#"?s compete~tes para o bom exer- nal de mudança na revisão constitu- em cujo monturo, para vergonha de
C\r;'tndexaçao tentadas em anos re- controle das C?ntas pubh~ n~ desfecho favorável. O plenano do CICIO das funçoes de Governo. cional, eu lhes a.'l.seguro: teremos as todos nós se scvam os beneficiárioS
ce~tes .~acassaram por· falta de ~su~tado ocasionai, mas sun decor- Senado aPn:>V?U, na semana passa- Só ha~e~ um~ verdadeira re,for- ~ondições .n.ecessâri.as para a dese- da corru~o. .

f açao efetiva sobre os fundamentos rencla do modo pelo qual se produ· da, as condlçoes para O acordo:~ ma admmlst:t1va com carreIras· Jada estabIlidade da moeda" Muito obrigado. .
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