
 | 
0

8
ED

. 
40

2 
| 

AG
OS

TO
/S

ET
EM

BR
O 

DE
 2

01
8

EN
TR

EV
IS

TA “ O teto dos gastos é 
insustentável e deve 
ser derrubado”

Mesmo sendo uma medida ex-
tremamente impopular, o gov-
erno Temer realizou um grande 
esforço concentrado para mobili-
zar a sua base de apoio em torno 
da aprovação da EC 95 antes do 
fim de 2016. Para Temer e seus 
aliados a aprovação da medida, 
naquele momento, era extrema-
mente urgente já que necessi-
tavam da garantia do apoio do 
mercado em um período em que 
se iniciava uma grande crise 
política dado o vazamento das 
primeiras delações da Odebrecht 
dentro da Operação Lava Jato 
que incluíam, dentre outros, o 
nome do presidente da Repúbli-
ca e do líder do Governo no Con-
gresso, o senador Romero Jucá. 
Mesmo com o grande esforço do 
governo, a EC 95 foi aprovada 
com apenas quatro votos a mais 
do que o necessário para a pro-
moção de alterações constitucio-
nais, tamanha era a impopulari-
dade da medida.

Como foi a articulação, 
no Congresso Nacional, 
para aprovação da 
emenda constitucional 
95/2016 (EC 95), também 
conhecida como “teto 
de gastos”? Quais os 
interesses em jogo?

Aprovada em 2016, a Emenda Constitucional 95 congela os investimentos públicos 
por vinte anos. Mas ainda há tempo de revogá-la, defendendo direitos sociais e 
conquistas dos trabalhadores. Para discutir os efeitos da Emenda, entrevistamos David 
Deccache, economista com mestrado pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e 
que atualmente exerce o cargo de assessor econômico na Câmara dos Deputados.

Entrevista com o economista David Deccache 
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TAOs defensores da EC 95 
falam de “austeridade” 
nas contas públicas em 
contraponto a um suposto 
“descontrole” de gastos. 
No entanto, ela mantém 
intacto o pagamento 
de juros e encargos da 
dívida pública. Alguma 
medida que vise ao 
desenvolvimento do país 
pode prescindir de tocar 
nessa questão?

Com a vigência do novo regime 
fiscal, os gastos serão corrigidos, 
anualmente, de acordo com a in-
flação dos últimos 12 meses, até 
junho do ano anterior. Dessa for-
ma, mesmo havendo crescimen-
to econômico e populacional, os 
gastos públicos permanecerão es-
táticos. Isso quer dizer que haverá 
redução, ano a ano, do orçamen-
to público em proporção ao PIB e 
também em relação ao crescimen-
to demográfico. É pior do que con-
gelamento: trata-se de esmaga-
mento dos gastos sociais.

O grande objetivo do teto dos 
gastos é a redução do papel do Es-
tado na economia em paralelo à 
consequente ampliação da atu-
ação do setor privado nos espaços 

Quase dois anos depois 
de colocada em vigor 
a EC 95, quais efeitos 
já podem ser sentidos 
na vida da população? 
Quem ganha e quem 
perde com a emenda?

A EC 95 desestrutura a capaci-
dade do Estado em financiar o seu 
funcionamento básico, com o obje-
tivo de desmontar os serviços pú-
blicos, em prol de amplos projetos 
de privatizações. Para termos uma 
breve ideia do que isso implicará na 
realidade concreta da população, 
uma simulação estatística, realiza-
da pelos economistas Pedro Rossi e 
Esther Dweck, aponta que as des-
pesas com saúde e educação, em 
proporção do PIB, serão esmaga-
das, passando de 4% do PIB em 
2015 para 2,7% do PIB em 20 anos.

Alguns efeitos imediatos da aus-
teridade fiscal já estão sendo sen-
tidos pelo conjunto da população: o 
número de pessoas em situação de 
extrema pobreza no país passou de 
13,34 milhões em 2016 para 14,83 
milhões em 2017. Na educação, re-
centemente, a Capes anunciou a 
suspensão de pagamento de to-
das as bolsas de mestrado e dou-
torado a partir de agosto de 2019, 
atingindo mais de 93 mil discentes 
e pesquisadores e paralisando as 
atividades de pesquisa no país.

O texto da EC 95 prevê 
uma revisão de seus 
termos em dez anos, ou 
seja, em 2026. Tomando 
como exemplo o Judiciário 
Federal, já em 2017, alguns 
tribunais regionais, em 
todo o país, viveram sob a 
ameaça de ter de fechar as 
portas por falta de verbas, 
inclusive para pagamento 
de luz, água, telefone. Isso 
já está acontecendo ou 
virá a acontecer em outros 
setores. O serviço público 
ficará inviabilizado se a EC 
95 não for revista?

Com a falta de recursos para a 
contratação de novos servidores 
com vistas a suprir a demanda 
decorrente das aposentadorias e 
do aumento da população, haverá, 
certamente, uma enorme precar-
ização do trabalho. Isso sem falar 
na falta de recursos para o custeio 
básico do dia a dia do funcionamen-
to. O problema se tornará exponen-
cialmente mais grave com natural 
processo de depreciação da estru-
tura física dos prédios em para-
lelo à escassez de recursos. O teto 
dos gastos, portanto, é insusten- 
tável e deve ser derrubado o mais 
rápido possível.

O país elegerá, neste 
ano, presidente, 
governadores, 
deputados e senadores. 
É possível debater 
propostas para o futuro 
do Brasil sem tocar nos 
entraves que a EC 95 
representa?

Nenhum projeto de país que vise 
a preservação de direitos sociais 
como saúde, educação, emprego 
e segurança podem prescindir da 
imediata revogação da autoritária 
e antidemocrática EC 95. A demo- 
cracia é incompatível com o teto 
dos gastos.

antes ocupados pelo setor público. 
Trata-se da constitucionalização 
da ideologia neoliberal de mer-
cantilização de todas as esferas da 
vida.

A austeridade fiscal apenas 
agrava os problemas que, suposta-
mente, pretende resolver. A pro-
porção da dívida em relação ao PIB 
e os déficits primários estão cre-
scendo desde que a austeridade foi 
imposta, e isso apesar dos cortes de 
gastos primários com investimen-
tos e serviço público. A explicação 
para este fato tão curioso reside em 
dois fatores: o primeiro é que a re-
cessão reduz as receitas e o segun-
do é a alta despesa financeira que 
decorre das altíssimas taxas de ju-
ros reais praticadas no Brasil.

Nenhum projeto 
de país que vise  
à preservação 
de direitos 
sociais como 
saúde, educação, 
emprego e 
segurança 
pode prescindir 
da imediata 
revogação da 
autoritária e 
antidemocrática 
EC 95. A 
democracia é 
incompatível com 
o teto dos gastos.




