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EDITORIAL

Fabiano Peixoto da Silveira
Consultor do Tesouro Estadual
Colaborador do Tesouro em Foco
vocefazoinformativo.acees@gmail.com

Um início (muito)
agitado.

E

lá se foram os três primeiros meses. Aliás, no
momento em que escrevo esse texto, já está
encerrado, também, o primeiro quadrimestre
de 2016.
Mal tinha começado o ano que, nessas terras se costuma dizer - só começa após o carnaval, fomos
sacudidos por uma “bomba” na Câmara dos Deputados,
em Brasília. Resultado de um acordo entre os Estados e a
União, foi protocolado, em regime de urgência, o Projeto
de Lei Complementar n° 257/2016 (PLP 257/2016), que faz
parte de um pacote de ajuste fiscal iniciado pelo governo
federal em fins de 2014. A ementa do projeto diz tratar-se
de “um auxílio aos Estados”, estabelecendo um plano de
refinanciamento das dívidas com a União, “além de medidas
de estímulo ao reequilíbrio fiscal”. Apelidado de “Pacote
de Maldades”, o PLP 257 prevê sérios prejuízos para os
servidores públicos: plano de desligamento voluntário, a
instituição de um regime de previdência complementar,
aumento das alíquotas de contribuição previdenciária,
congelamento de salários, suspensão de nomeações e
concursos públicos, além de alterações substanciais na Lei
de Responsabilidade Fiscal. Isso, só para citar alguns.
Nessa edição do Informativo, demonstramos,
em linhas gerais, a repercussão do PLP 257/2016 até o
4
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momento, além de uma análise das possíveis alternativas
para o alívio do caixa dos Estados.
Mas o trimestre não foi só de más notícias. Em
março, comemoramos o Dia do Consultor do Tesouro
Estadual, com uma homenagem especial na Assembleia
Legislativa. Além disso, foi realizada a I Semana do
Tesouro Estadual, evento que contou com a presença de
servidores de vários estados do Brasil, além de debates
com temas da atualidade.
Nosso Informativo traz, ainda, uma entrevista com
o Contador-Geral do Estado, Bruno Pires Dias. O Consultor
falou sobre carreira e da importância da Contabilidade Geral
do Estado para a gestão das finanças públicas capixabas.
Por fim, assuntos de interesse da categoria, além
de dois artigos. Escritos pelos Consultores do Tesouro
Adriano Rasseli e Andressa Pavão, os textos ressaltam
os trabalhos realizados pelos profissionais do Tesouro
Estadual, além de indicar as ações que poderão nortear
nossas atividades em um futuro muito próximo.
Nunca é demais lembrar. O Informativo é feito
pela categoria! Fique a vontade para enviar sugestões de
pautas, artigos e tudo o mais que seja do interesse dos
Consultores do Tesouro Estadual.
Boa leitura!
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FOI NOTÍCIA

Aconteceu em...

Notícias sobre economia e contabilidade publicadas pelos jornais em anos passados,
sempre no mesmo mês de publicação do informativo.

...Abril de

1965

“Arrecadação ultrapassa previsão do
Govêrno e atinge Cr$ 560 bilhões.”

O Diretor-Geral da Fazenda Nacional anunciou, em março de 1965, que a arrecadação federal tinha alcançado
Cr$ 560 bilhões contra o montante de Cr$ 228,3 bilhões arrecadados, no mesmo período, no ano anterior.
Segundo o Diretor, o expressivo aumento foi decorrente do acerto da política econômico-financeira do Governo
baseada, entre outras ações, na moralização administrativa, na confiança do contribuinte nas autoridades governamentais e, ainda, “em medidas adotadas em todas as áreas do Ministério da Fazenda, tal como o afastamento de
funcionários desonestos e a nomeação, para seus lugares, de servidores realmente competentes e trabalhadores.”

...Abril de

1975

“Amortização da dívida será de
Cr$ 14 bilhões.”

Segundo levantamento do Banco Central do Brasil, naquele ano seriam pagos U$$ 1,8 bilhão (o equivalente à
Cr$ 13,9 bilhões) a título de amortização da Dívida Externa brasileira, dívida essa que, em 1975, alcançava um
montante de U$$ 17 bilhões. O total amortizado era, ainda, menor do que o que havia sido pago no ano anterior U$$ 1,9 bilhão. A autarquia federal previa que, até o fim do ano de 1978, seriam desenbolsados, só para pagamento
das parcelas da dívida internacional do país, um total de aproximadamente U$$ 7 bilhões.

...Abril de

1983

“BIRD articula plano de longo prazo
para o Brasil.”

No mês de abril, foi noticiado que uma missão do Banco Mundial viria ao Brasil para, em conjunto com o
Governo Federal e com a participação formal do setor privado, articular um plano de ação capaz de dar
viabilidade ao planejamento brasileiro para o restante da década. Segundo o Diretor para Assuntos Financeiros da América do Sul, o plano deveria ser formulado de acordo com os princípios de elevação das exportações, da
produção interna, do aumento da produtividade e da diminuição da vulnerabilidade externa.
Fontes: Jornal do Brasil, Jornal O Globo, Jornal Folha de São Paulo.
6
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CLIPPING

DESIGNAÇÃO

Portfólio

A

inda em dezembro do ano passado, a Consultora do
Tesouro Estadual Juliani Nunes Campos foi designada para exercer a função de de Gestor de Portfólio de
Projetos na Secretaria de Estado de Planejamento (SEP).
A designação só foi publicada no início desse ano.

DESIGNAÇÃO III

Conselho Gestor

DESIGNAÇÃO II

eSocial

O

IMPRENSA

E

m fevereiro, os Consultores do Tesouro Ronaldo Andrade Soares (titular) e Luciano Roque
(suplente) foram designados para integrar o Conselho
Gestor do Fundo de Desenvolvimento das Atividades
Produtivas Inovadoras (FDI), com mandato até 2019.
O Fundo, que é gerido pelo Bandes, presta apoio financeiro a novas empresas ou a empresas já existentes
cuja finalidade seja o lançamento de novos produtos e
que atendam as características de inovação ou criação
previstas em legislação própria.
/ES
FOTO: TV GAZETA

Consultor do Tesouro Estadual Geovani do Nascimento Brum foi designado, como representante da
SEFAZ/ES, para compor o Grupo de Trabalho encarregado
de formular, homologar e apoiar a implantação do componente eSocial no Sistema Integrado de Administração
de Recursos Humanos do Espírito Santo (SIARHES),
em janeiro. O eSocial é o Sistema de Escrituração Fiscal
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas que tem por objetivos a coleta, formatação e
remessa de informações de pessoal de todas as categorias
de servidores ativos, de obrigações patronais e fiscais de
contribuintes individuais para a Receita Federal.

Economia & Mulheres

D

ois Consultores do Tesouro Estadual foram destaques
na imprensa nesse primeiro trimestre do ano. Em
janeiro, Eduardo Reis Araújo, que também é Presidente
do CORECON-ES, deu uma entrevista ao jornal ES-TV,
da Rede Gazeta de Televisão. Deu dicas para as famílias
ajustarem suas contas e alertou sobre os benefícios e os
riscos da utlização do cartão de crédito naquela época do
ano. Em março, foi a vez da Consultora Carolina Barros
da Silva ser destaque, dessa vez, do jornal capixaba A
Tribuna. A matéria fazia uma homenagem às mulheres pelo
Dia Internacional da Mulher (8 de março) e Carolina falou
dos desafios de conciliar a maternidade com a profissão.
Tesouro em Foco | Jan-Mar 2016
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A mudança não foi
somente de sistema
ou de tecnologia,
mas de práticas
e de culturas
orçamentária,
financeira e contábil.
Paulo Henrique Feijó
8
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Não é possível se
conseguir avanços
significativos sem
a participação da
categoria.
Rudinei Marques

[são necessários]
Profissionais
competentes,
capacitados,
preparados para
enfrentar os
desafios.
Alex Fabiane Teixeira

www.acees.com.br

SEMANA DO
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TESOURO
ESTADUAL

Rudinei Marques

semana
Paulo Sérgio Torres,
presidente da ACEES:
discurso exaltando a
categoria.
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Um debate

INDISPENSÁVEL

FOTO: EWERTON LIMA

Com representantes de todos os
níveis da administração pública, não
só do Estado mas também de outras
Unidades da Federação, a ACEES
promoveu a I Semana do Tesouro
Estadual, um encontro com debates
e temas relevantes da economia e do
serviço público nacional
16 Tesouro em Foco | Jan-Mar 2016

E

O Consultor do Tesouro
Marcos Bragatto: resgate
do histórico da carreira.

ntre os dias 7 e 11 de março foi realizada a I
Semana do Tesouro Estadual, uma iniciativa da
Associação dos Consultores do Tesouro Estadual
(ACEES) com o apoio da Secretaria de Estado da
Fazenda (SEFAZ/ES) e do Conselho Regional de Economia
do Espírito Santo (CORECON-ES). A realização do evento
teve por base a apresentação de temas pertinentes às áreas
de atuação do Tesouro do Estado, além da comemoração
do Dia do Consultor do Tesouro Estadual - celebrado no
dia 10 de março.

www.acees.com.br
FOTO: EWERTON LIMA

O encontro, que obteve participação maciça dos Consultores do Tesouro Estadual, contou
ainda com a presença da Secretária de Estado
da Fazenda, Ana Paula Vescovi, do Deputado
Estadual e Presidente da Comissão de Finanças
da Assembleia Legislativa, Dary Pagung, além
de representantes dos demais Poderes do Estado,
autoridades municipais e servidores de vários
órgãos do serviço público estadual, inclusive de
outras Unidades da Federação.
Os trabalhos foram iniciados na quarta-feira, à noite, com uma apresentação ministrada pelo Assessor Especial da Subsecretaria
de Planejamento Estratégico e Modernização
Fazendária do Rio de Janeiro, Paulo Henrique
Feijó, para uma audiência bastante concorrida
no auditório da FAESA (Faculdades Integradas
Espírito-Santenses). Com o tema “Responsabilidade Fiscal”, Feijó abordou as dificuldades
financeiras enfrentadas pelos municípios, além
Ana Paula Vescovi, Secretária
de aspectos orçamentárias, da dívida pública e de
de Estado da Fazenda do
responsabilidade fiscal dos entes da federação.
Espírito Santo: Ajuste Fiscal é
Ao fim da apresentação, foi realizado um debate
a “palavra” de ordem.
que contou com a presença do presidente da ACEES,
Paulo Sérgio Torres, do Consultor do Tesouro Estadual e
Contador-Geral do Estado do Espírito Santo, Bruno Pires responsável pela gestão eficiente das finanças públicas
Dias, e do também Consultor do Tesouro, Subgerente de estaduais e personificada na carreira dos Consultores do
Regularidade Fiscal da SEFAZ/ES e Presidente do CO- Tesouro. Aproveitou para convocar os presentes para a SesRECON-ES, Eduardo Reis Araújo. Estiveram presentes, são Solene em homenagem à carreira, que seria realizada
ainda, o Conselheiro e Ouvidor do Tribunal de Contas do ainda naquele dia, no plenário da Assembleia Legislativa.
Estado, Domingos Augusto Taufner,
A Secretária Ana Paula Vescovi
A
SECRETÁRIA
ANA
além do Auditor de Controle Externo
também fez uso da palavra, evidenciando
do Tribunal, João Luiz Cotta Lovatti, PAULA VESCOVI
a importância da categoria, principalmente,
entre outros convidados.
nas ações de ajuste fiscal implantadas
EVIDENCIOU A
A manhã da quinta-feira conpelo Estado. Destacou, em mais essa
IMPORTÂNCIA
tou com a presença de diversos repreoportunidade, o cenário de austeridade
DA
CATEGORIA
E
sentantes da administração pública
financeira que o país atravessa e, sobretudo,
DESTACOU,
EM
MAIS
estadual, no auditório da SEFAZ/ES,
as dificuldades que ainda estão por vir. Seu
para a abertura dos trabalhos do dia. ESSA OPORTUNIDADE,
discurso foi corroborado pelo ProcuradorO Deputado Dary Pagung agradeceu O CENÁRIO DE
Geral do Estado, Rodrigo Rabello Vieira,
o convite para participar do evento
logo depois.
AUSTERIDADE
e destacou a relevância do Tesouro
Por sua vez, o Consultor do TeFINANCEIRA QUE O PAÍS souro Estadual e Assessor Técnico da
Estadual como instituição singular
para o desenvolvimento do Estado, ATRAVESSA.
Subsecretaria, Marcos Antonio BraTesouro em Foco | Jan-Mar 2016 17
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Quem são?

Conheça um pouco mais sobre os palestrantes da I Semana do Tesouro Estadual
PAULO HENRIQUE
FEIJÓ

Natural de Fortaleza (CE), bacharel
em Ciências Contábeis pela
Universidade de Brasília (UnB) e
com especialização em Contabilidade
e Finanças pela Fundação Getúlio
Vargas, Feijó é uma autoridade
nacional no aperfeiçoamento da gestão
das finanças públicas. É Analista de
Finanças e Controle da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) desde 1993.
Autor de diversos livros na área de
finanças públicas, ocupou os cargos de
Coordenador Geral de Contabilidade
da STN e Subsecretário de
Modernização da Gestão de Finanças
Públicas da SEFAZ/RJ.
18 Tesouro em Foco | Jan-Mar 2016

RUDINEI
MARQUES

Rudinei nasceu em Caçapava do Sul
(RS). Ingressou no serviço público
em 1988, na Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Em 2002, assumiu o cargo de
Analistas de Finanças e Controle da
CGU, com destacada participação
no Unacon Sindical, chegando
a sua presidência em 2011. É
graduado em Processamento de
Dados (UNISINOS) e Bacharel em
Ciências Contábeis (UFRGS). Em
2015 foi eleito para a presidência
do Fórum Nacional Permanente
das Carreiras Típicas de Estado
(FONACATE).

ALEX FABIANE
TEIXEIRA

FOTO: EWERTON LIMA

Apresentação
de Paulo
Henrique
Feijó:
mudança de
cultura se faz
necessária.

Alex Fabiane é natural de Niteroi
(RJ) e Analista de Finanças e
Controle da STN desde 2007. Foi
coordenador do Grupo Técnico
de Padronização de Relatórios
da STN, além de professor
da Escola de Administração
Fazendária (ESAF). Atualmente,
é Coordenador de Relações e
Análise Financeira de Estados e
Municípios da STN e representante
do Ministério da Fazenda no
Conselho Administrativo da Região
Integrada de Desenvolvimento
do Distrito Federal e Entorno
(COARIDE).

www.acees.com.br
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Rudinei Marques, presidente
da Unacon Sindical: sem
a união da categoria é
impossível obter avanços
significativos.

gatto, relembrou o histórico da carreira de Consultor do
Tesouro Estadual, destacando a reestruturação, realizada
no início da década, que modernizou a rotina de trabalho
do Tesouro com resultados bastante significativos.
Em seguida, foi a vez do palestrante Paulo Henrique Feijó realizar uma apresentação com o tema “Valoriza- Fazendária da SEFAZ/ES, Andressa Rodrigues Pavão.
ção da Carreira Técnica de Tesouros Estaduais e a moderNa parte da tarde, os Consultores do Tesouro Esnização da Tesouraria da SEFAZ-RJ”. Em sua exposição, tadual comparecem à Sessão Solene realizada na Assemdestacou que a mudança não foi somente de sistema ou de bleia Legislativa, em comemoração ao Dia do Consultor
tecnologia, mas de práticas e de culturas orçamentária, fi- do Tesouro Estadual. Os detalhes desse evento estão na
nanceira e contábil. Ressaltou, ainda,
página 52.
os desafios encontrados para a im- RUDINEI MARQUES
Já na sexta-feira, os trabalhos
plantação do novo sistema de gestão DESTACOU O TRABALHO
foram reiniciados com uma aprefinanceira no estado, enfatizando a DO TESOURO, NO ÂMBITO
sentação sobre a carreira de Finanimportância do apoio da área técniças e Controle do Governo Federal
NACIONAL, QUANDO DO
ca do Tesouro Estadual fluminense
realizada pelo Analista de Finanças
ALERTA
SOBRE
OS
RISCOS
naquela empreitada. Participaram
e Controle da Controladoria Geral da
DAS
DENOMINADAS
do debate, ao final da apresentação,
União (CGU), Presidente do Sindicaalém de Feijó, o Subsecretário de “PEDALADAS FISCAIS”, UM to Nacional dos Analistas e Técnicos
Estado de Orçamento da Secretaria DOS MOTIVADORES DA
de Finanças e Controle (Unacon) e
de Economia e Planejamento, Márcio
CRISE POLÍTICA NACIONAL. Presidente do Fórum Nacional PermaBastos Medeiros, além do Presidente
nente de Carreiras Típicas de Estado
da ACEES, Paulo Sérgio Torres, e a Consultora do Tesouro (FONACATE), Rudinei Marques. O palestrante relembrou
Estadual e Coordenadora Geral da Unidade de Coorde- a importância do trabalho dos servidores de carreira do
nação do Plano de Desenvolvimento da Administração Tesouro, destacando, no âmbito da União, as ações recenTesouro em Foco | Jan-Mar 2016 19
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O MOMENTO CONTURBADO DA
ECONOMIA BRASILEIRA FOI O
TEMA DA APRESENTAÇÃO DE
ALEX FABIANE, QUE DESTACOU,
AINDA, OPORTUNIDADES
PARA QUE OS ENTES
FEDERATIVOS ALCANCEM A
SUSTENTABILIDADE FISCAL.
Alex Teixeira:
desafios no caminho
da sustentabilidade
fiscal.

temente desenvolvidas acerca dos riscos das denominadas
“pedaladas fiscais”, quando de sua adoção pelo Governo
Federal e que, atualmente, são o cerne da crise política
que o país atravessa. Marques destacou, ainda, as recentes
conquistas que os Analistas e Técnicos da STN e CGU
obtiveram em termos de asseguração de suas prerrogativas
funcionais e reconhecimento da importância de suas atividades. Lembrou, também, que essa é uma “luta” constante,
em que a união dos integrantes da categoria é fundamental
para que os objetivos sejam atingidos, com a consecutiva
valorização da carreira como um todo. A apresentação
foi fechada com um debate do qual participaram, além
de Rudinei e do Presidente da ACEES, o Consultor do
Tesouro Estadual Roger Pereira Ferreira.
Ainda na sexta-feira, na parte da tarde, encerrando
a I Semana do Tesouro Estadual, foi a vez do também
Analista de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro
20 Tesouro em Foco | Jan-Mar 2016

Nacional (STN), Alex Fabiane Teixeira, com o tema
“A Crise e o Tesouro: Desafios e oportunidades
para o federalismo fiscal.” Em sua apresentação,
Teixeira, que é Coordenador das Relações e Análise
Financeira dos Estados e Municípios, contextualizou o histórico fiscal do país, não esquecendo
de enfatizar a atual fase, bastante conturbada, da
economia brasileira. Destacou, também, os desafios
e as oportunidades que se apresentam para que os
entes federativos busquem retomar, de forma permanente,
a sustentabilidade fiscal.
A Secretária da Fazenda, Ana Paula Vescovi,
complementou a apresentação, ressaltando a severidade
da crise que assola o país e as medidas que deverão ser
tomadas para que a economia volte a crescer, nos âmbitos
estadual e nacional. Compareceram à mesa para o debate de
encerramento, além do palestrante da STN, o Conselheiro
e Ouvidor do Tribunal de Contas do Estado, Domingos
Augusto Taufner, o Consultor do Tesouro e Contador-Geral
do Estado do Espírito Santo, Bruno Pires Dias, além do
Gerente de Política Fiscal e da Dívida Pública do Estado,
o Consultor do Tesouro Marco Antônio Rocha Lima
Guilherme.
Por fim, os presentes foram convidados para um
coffee break de encerramento, oportunidade em que foram trocadas experiências entre os participantes, além de
discussões sobre os temas abordados nas apresentações

www.acees.com.br

ENTREVISTA

CINCO
PERGUNTAS
PARA

BRUNO PIRES

DIAS
O Consultor do Tesouro Estadual
e Contador-Geral do Estado do
Espírito Santo, Bruno Pires Dias, é
o entrevistado dessa edição. Bruno
recebeu o Tesouro em Foco para
falar um pouco de sua trajetória e os
principais trabalhos desenvolvidos
pela Contabilidade Geral do Estado.
Tesouro em Foco | Jan-Mar 2016 21

FOTO: EWERTON LIMA

www.acees.com.br

22 Tesouro em Foco | Jan-Mar 2016

www.acees.com.br
FOTO: EWERTON LIMA

Tesouro em Foco: Bruno, fale um pouco de sua trajetória
profissional até aqui.
Bruno Pires Dias: Sou servidor público estadual há cerca
de 7 anos. Fui bancário no Banco do Estado do Espírito
Santo – Banestes, instituição em que desempenhei cargo
de gerência, e no Banco do Brasil. Em 2009, fui aprovado
no concurso de Consultor do Tesouro Estadual, cargo que
exerço atualmente, e em 2013 fui nomeado Gerente de
Contabilidade Geral do Estado.

Tesouro em Foco: Além de Contador-Geral do Estado,
você também compõe a Coordenação do Grupo de Trabalho – GT de Contabilidade do GEFIN. Quais são suas
atribuições nessa função?
Bruno Pires Dias: O GEFIN (Grupo de Gestores das Finanças Estaduais) é um dos principais órgãos de assessoramento do Conselho Nacional de Política Fazendária
(CONFAZ), sendo responsável pelo acompanhamento
das questões fiscais e financeiras de âmbito nacional, com
impacto nas finanças dos estados federados.
Dentro do GEFIN, há diversos Grupos de Trabalho – GTs,
dentre os quais participo como Coordenador-Adjunto do
GT de Contabilidade, cujo objetivo é o estudo e aperfeiçoamento da legislação e das práticas de gestão contábil
da área pública no tocante aos estados. Minha atuação diz
respeito à condução e execução das atividades do Grupo,
definindo as propostas de pauta das reuniões e dando
encaminhamento às deliberações tomadas nos encontros.
Tesouro em Foco: A lei 4.320/64, que há meio século é
o principal normativo que rege a contabilidade pública

“

Além da elaboração de relatórios
gerenciais demandados pelo
Subsecretário do Tesouro Estadual e
sua assessoria, somos responsáveis
pelo gerenciamento do SIGEFES, pela
elaboração dos relatórios exigidos pela
Lei de Responsabilidade Fiscal e pela
prestação de contas do Governador,
além de diversas outras atividades (...)

“

Tesouro em Foco: Como é o dia a dia da Contabilidade
Geral do Estado?
Bruno Pires Dias: A rotina da equipe da Contabilidade
Geral do Estado é bem dinâmica. Além da elaboração de
relatórios gerenciais demandados pelo Subsecretário do
Tesouro Estadual e sua assessoria, somos responsáveis
pelo gerenciamento do SIGEFES, pela elaboração dos
relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e
pela prestação de contas do Governador, além de diversas
outras atividades, como a orientação às Unidades Gestoras
que compõem a estrutura administrativa do Estado.

no país, está em vias de ser substituída. Sob seu ponto de
vista, quais são os pontos críticos dessa legislação passíveis
de reformulação?
Bruno Pires Dias: A lei 4.320/64 certamente carece de aperfeiçoamentos sob alguns aspectos, em especial no tocante
Tesouro em Foco | Jan-Mar 2016 23

www.acees.com.br
www.acees.com.br
FOTO: EWERTON LIMA

“

A sociedade exige cada vez mais
transparência das contas públicas,
o que se dá mediante geração e
publicação de informações confiáveis,
que reflitam a real situação do
patrimônio público.

“

a uma simplificação do PPA, à implementação de regras
para fins de racionalização de investimentos públicos, à
otimização de regras relacionadas à avaliação de programas, etc. Cabe destacar a importância de a reformulação
da referida lei conferir maior enfoque à contabilidade
patrimonial, em linha com a nova contabilidade aplicada
ao setor público que vem sendo praticada no país.
Tesouro em Foco: Nos fale um pouco da importância das
atividades desempenhadas pelos Consultores do Tesouro
Estadual na Contabilidade Geral do Estado e de seu papel nas ações de ajuste fiscal realizadas pelo Governo do
Espírito Santo no último ano, bem como o planejamento
24 Tesouro em Foco | Jan-Mar 2016

do setor para o ano que se inicia.
Bruno Pires Dias: A sociedade exige cada vez mais transparência das contas públicas, o que se dá mediante geração
e publicação de informações confiáveis, que reflitam a real
situação do patrimônio público. Nesse contexto se destacam
as atividades desempenhadas pelos Consultores do Tesouro
Estadual da Contabilidade Geral do Estado, que fornecem
informações essenciais para subsidiar a tomada de decisão
pela alta gestão do Governo do Estado, especialmente em
um cenário fiscal desafiador.
Com a implementação do SIGEFES, o Estado avançou
a passos largos em matéria de modernização da gestão
financeira e convergência às novas normas de contabilidade aplicada ao setor público. Todavia, há algumas
atividades de extrema relevância e complexidade sobre as
quais estamos nos debruçando durante este ano de 2016,
que é a integração do sistema de folha de pagamento com
o SIGEFES e definições iniciais acerca da implantação do
Sistema de Contabilidade de Custos do Governo do Estado.
Com a equipe capacitada e comprometida que contamos,
são muito boas as chances de conseguirmos alcançar nossos objetivos
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O

PLP 257/2016
e o ataque ao
serviço público.
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A CULPA É DOS
SERVIDORES?
A aprovação do projeto de lei complementar 257/2016
trará muitos prejuízos aos servidores públicos de todo o
país. Exclui, por um mínimo de dois anos, direitos como
o reajuste salarial e a progressão na carreira, além do
aumento da contribuição previdenciária dos servidores
dos atuais 11% para 14%. E isso é só o começo.

De maneira histórica, servidores públicos de todo o país se
uniram em uma campanha nacional contra a aprovação do
Projeto de Lei Complementar n° 257 (PLP 257/2016). Na
capital federal estão ocorrendo intensas reuniões entre os
sindicatos representativos de diversas categorias de servidores públicos e associações em defesa dos seus direitos.
Como já é de conhecimento de toda a sociedade, o
PLP 257/2016, que foi apresentado pelo Governo Federal
à Câmara dos Deputados em março de 2016, estabelece
um plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal
26 Tesouro em Foco | Jan-Mar 2016

Tempo fechado
em Brasília (DF):
aprovação do
projeto representará
retrocesso para os
servidores públicos.

e, também, medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal.
Além disso, altera dispositivos da Lei Complementar nº
101 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), entre outras
providências.
Pela ementa, pressupõe-se ser este um projeto
com finalidade muito nobre: ante à crise fiscal que assola
o país inteiro, a União tem a iniciativa munificente de
propor uma lei que prevê, mediante celebração do termo
aditivo e adoção de contrapartidas em relação aos Estados
da Federação, um prazo adicional de até 240 meses para
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o pagamento das dívidas refinanciadas com o Governo
Federal, com a possibilidade
de redução de 40% do total
das prestações mensais a serem pagas pelos entes. Uma
proposta irrecusável em
qualquer circunstância, que
dirá em um momento caótico
como esse que os governos
estaduais atravessam, em termos de escassez de recursos
financeiros. E sem previsão
de melhora no futuro próximo.
Tudo muito bom, até
serem conhecidas as “contrapartidas” exigidas em troca
da prestimosa ajuda. Logo de
início, prevê o texto que, para
aderirem ao “auxílio”, caberá
aos estados e ao Distrito Federal, no prazo máximo de 180
dias contados da data de assinatura do termo aditivo, sancionar e publicar leis que determinem a adoção de várias
medidas, supostamente saneadoras, entre as quais a não
concessão de vantagens, aumento, reajustes ou adequação
de remunerações a qualquer título, além da suspensão das

“Funeral” do PLP
257/2016: reação
imediata dos
servidores.

admissões e contratações de pessoal, inclusive por empresas estatais dependentes, por autarquias e por fundações

O PACOTE DE MALDADES

Conheça algumas das contrapartidas previstas no PLP
257/2016

Congelamento
de salários

Criação de LRF
Estadual

Aumento da alíquota
previdenciária

Regime Jurídico igual
ao da União

Programa de
Demissão Voluntária

Entrega de empresas
estatais à União
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O TAMANHO DA DÍVIDA

Em comparação a 2010, os
contratos de operações de
crédito externa, em 2015,
aumentaram mais de 400%

Uma conta que não para de crescer...
DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA (DCL) TOTAL
DOS ESTADOS

271
185

2002

316

334

2004

365
2008

2006

653
554
2014

462

404

2015

2012

R$ 500 bilhões

2010

R$ 300 bilhões

2000

DÍVIDA CONSOLIDADA
DOS ESTADOS (DCL)*

2015

109.062

355.545

226,00%

TO

940.086

2.699.718

187,18%

CE

3.967.817

10.200.905

157,09%

SE

2.281.974

4.682.882

105,21%

AC

2.106.736

4.089.760

94,13%

ES

2.095.603

4.010.233

91,36%

PE

7.104.325

13.067.864

83,94%

AP

665.376

1.138.036

71,04%

DF

3.081.978

4.983.026

61,68%

RJ

79.875.229

108.377.761

35,68%

PB

2.679.412

3.527.224

31,64%

BA

13.408.598

17.299.789

29,02%

RO

2.975.776

3.784.118

27,16%

MG

89.567.476

109.752.112

22,54%

RS

64.307.075

73.265.647

13,93%

AL

10.065.174

11.457.878

13,84%

SP

226.108.647

252.090.976

11,49%

PI

3.616.967

4.025.312

11,29%

MA

6.511.256

6.874.813

5,58%

SC

11.050.534

11.013.920

-0,33%

MT

5.815.542

5.606.466

-3,60%

GO

20.252.958

18.314.726

-9,57%

MS

9.378.529

8.159.779

-13,00%

PR

22.399.689

16.509.131

-26,30%

PA

3.863.968

2.161.981

-44,05%

RN

1.727.481

773.087

-55,25%

AM

2.971.234

540.199

-81,82%
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bilhões
São Paulo foi o estado que viu o
maior crescimento nominal da sua
DCL, em reais. Em 15 anos, sua dívida
apresentou uma variação de 278%.

62

2000

98

118

2003

2006

236
178

130

2009

2012

2015

Roraima e Rio Grande do Sul estão nos extremos da
variação percentual da DCL sobre a Receita Corrente
Líquida (RCL). Os índices, em 2000 e 2015, são os
demonstrados abaixo.

214

227
RS

200%

4

12

2000

2015

RR

0%
* valores corrigidos pelo IPCA/Março 2016

Fonte: Portal de Transparência dos Estados

RR

VARIAÇÃO

2010
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E COMO
COMEÇOU?

1970

As normas de transparência fiscal
praticamente engatinhavam. Nesses
empréstimos, a escolha do agente financiador
ficava a cargo de órgãos do governo, como o
Ministério da Fazenda e o Banco Central.

1980

Nos anos de 1980, as Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional (ORTN’s) e a Caixa Econômica Federal
passaram a ser os principais financiadores dos entes
subnacionais. Por conta dos resultados negativos da
política tributária de então, a União, de certa forma,
fomentou a tomada de empréstimos pelos estados
como forma de compensação pelas perdas financeiras.

O aumento dos encargos financeiros e
as dificuldades de gestão das despesas
correntes no pós-Real elevaram a dívida
e proporcionaram o descontrole das
finanças públicas estaduais, ampliando
ainda mais a crise dos estados.

2000

Na década de 1970, por conta da gestão
tributária centralizada na União e que
comprometia a capacidade de geração de
receitas dos entes federativos menores,
as dívidas dos estados e municípios
começaram a aumentar, sobretudo por conta
de financiamentos de entidades financeiras
internacionais.

1990

A instituição da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) e do Programa de Ajuste Fiscal
possibilitaram o parcelamento das dívidas dos
estados e municípios, além da imposição de
diversos critérios para o controle das dívidas
com funcionalismo público, incremento da
arrecadação de receitas próprias e modernização
da administração pública dos entes federativos.

FOTO: JONAS PEREIRA/AGÊNCIA SENADO

A partir daqui, o cenário favoreceu o aumento
do endividamento, uma vez que o descontrole
inflacionário permitia aos estados deteriorar o
valor de suas despesas financeiras de forma a
poder serem pagas com as receitas disponíveis.

Com a chegada do Real e o controle da
inflação, a situação do endividamento
dos estados ganhou um novo impulso. As
taxas de juros elevadas e que mantinham a
estabilidade da nova moeda foram cruciais
para agravar as dívidas do entes a partir
de então. Em 1997, não restou alternativa
senão o refinanciamento das dívidas dos
estados e municípios pela União.

Atual

As taxas elevadas utilizadas para a correção
dos débitos da União acabaram por criar um
“incremento” aos saldos de endividamento
dos entes. Entre 2001 e 2011, o total das dívidas
do estados havia sido reduzido em pouco mais de
11%, apesar de nenhum novo empréstimo haver
sido tomado.

Após uma década de forte controle sobre o endividamento dos
entes subnacionais, a partir de 2012 a União, sob o argumento
da necessidade de estímulo à economia regional, incentivou
uma nova etapa de endividamento alicerçado nos empréstimos
captados no exterior. Somados ao crescimento vegetativo da despesa
com pessoal, à queda da arrecadação das receitas próprias e, ainda,
à metodologia de cálculo dos juros indexadores, em pouco tempo as
dívidas dos estados chegaram a níveis impagáveis, motivo pelo qual
voltam a se socorrer junto ao Governo Federal.
*Fontes: Relatório Final da CPI da Dívida Pública/Painel “Senado em Discussão”, ano de 2013.
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E OS INVESTIMENTOS?

Fonte: Portal de Transparência dos Estados

Somente três estados conseguiram
investir mais em 2015 do que o total
investido em 2010*:

Os estados em
que o montante de
Santa
R$ 1,5 bilhão investimentos diminuiu
Catarina
R$ 1,8 bilhão Rio Grande do Norte
-86%
Rio Grande do Sul
R$ 207 milhões
-82%
Amapá
R$ 246 milhões
Acre
-77%
R$ 666 milhões
Tocantins
-76%
Paraíba
R$ 785 milhões
Espírito Santo
-72%
Amazonas
-65%
* valores corrigidos pelo IPCA/Março 2016
instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Institui ainda o PLP que os entes federados publicarão lei que estabeleça normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal do ente (as
denominadas “LRF Estaduais”) que prevejam a instituição
obrigatória de um regime de previdência complementar
para seus servidores e a elevação das alíquotas de contribuição previdenciária para 14% (na maioria dos estados,
a alíquota vigente é de 11%). É determinado aos estados,
ainda, a reforma do regime jurídico dos servidores ativos
FOTO: THIAGO GUIMARÃES/SECOM-ES

e inativos, civis e militares, para limitar os benefícios, as
progressões e as vantagens ao que hoje é estabelecido para
os servidores federais.
O texto do projeto de lei ainda autoriza a União,
como compensação à amortização dos contratos de refinanciamento, a receber bens, direitos e participações
acionárias de empresas públicas controladas por estados
e o Distrito Federal. Interessante observar que, em relação
a essas cessões, os custos e as despesas necessários a sua
manutenção e preservação, além dos gastos incorridos
nos processos de venda, serão
custeadas indiretamente pelos
entes estaduais enquanto permanecerem em poder da União. Em
outras palavras, essas despesas
serão “suportadas” pelo governo
federal, mas abatidas do valor das

Inauguração de agência
do BANESTES: União
poderá receber dos
estados e do Distrito
Federal participação em
empresas públicas em
troca das dívidas.
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respectivas cessões ou, no caso de não efetivada a alienação,
lançadas no saldo devedor do contrato de refinanciamento do ente subnacional. No caso das empresas públicas,
até os investimentos realizados a título de “saneamento
econômico-financeiro” e que “se fizerem necessários à
alienação” da entidade recebida em contrapartida serão
lançados como saldo devedor, aumentando ainda mais os
valores a serem refinanciados pelos entes federativos.
O PLP 257 propõe, também, a alteração de diversos dispositivos da LRF, legislação em vigor há quinze
anos e que se constitui um dos principais pilares da gestão
consciente dos recursos públicos. Uma modificação significativa em uma lei que representa um marco em termos
de transparência da gestão financeira e da obrigatoriedade
da prestação de contas pelo uso do dinheiro público, por si
só, já mereceria uma discussão mais detalhada junto aos
órgãos reguladores e à sociedade (embora seja forçoso
reconhecer que sua eficácia foi bastante prejudicada por
conta de verdadeiros “malabarismos contábeis” empreendidos pelos entes federativos).
O projeto prossegue na Câmara dos Deputados,
mas o Senado Federal, por sua vez, já se antecipou e garantiu uma tramitação célere do processo na casa. “Há
FOTO: MOREIRA MARIZ/AGÊNCIA SENADO

um acordo, de interesse de todos os estados, de todas as
regiões. Essa proposta vai tramitar rapidamente na Câmara dos Deputados. E eu assegurei aos governadores,
na presença de todos os líderes partidários que, em chegando aqui, nós votaríamos rapidamente um calendário
especial e votaríamos a proposta no Plenário”, afirmou o
presidente do Senado, Renan Calheiros, após reunião com
os governadores, conforme divulgado no portal do Senado
na internet. O coro, todavia, não está afinado. Na opinião
do senador Otto Alencar (PSD-BA), o projeto atenderia
apenas alguns estados, especialmente os mais ricos, que
possuem as maiores dívidas. “O estado de São Paulo tem
uma dívida de cerca de R$ 200 bilhões e a Bahia tem
uma dívida de R$ 4 bilhões, então não altera muito para
a Bahia. Nós, do Nordeste, queremos reunir os senadores
da Região Nordeste para que o governo federal possa, de
alguma forma, criar um fundo de compensação e, consequentemente, disponibilizar recursos para investimentos
Maria Lucia Fattorelli,
Coordenadora Nacional da
Auditoria Cidadã da Dívida,
em audiência no Senado
Federal:“esquema” que precisa
ser auditado.
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nos estados da Região”, pontuou.
Apesar do otimismo de parte dos parlamentares e da maioria dos governos estaduais, era impossível
que tamanho aviltamento passasse despercebido pelas
entidades representativas dos servidores públicos, em
todo o país, e de defesa do patrimônio público. Reações
de repúdio ao “Pacote de Maldades”, alcunha pela qual
passou a ser conhecido o PLP 257, foram manifestadas
tão logo o pedido de urgência foi protocolado. Para a
Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida
e ex-Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, Maria
Lucia Fattorelli, a iniciativa traz não somente risco aos
direitos dos servidores e a qualidade do serviço público,
mas transformaria a União em “seguradora internacional
para investidores”. Segundo Fattorelli, “essa dívida é um
esquema e ela tem que ser auditada. A política monetária
está travando o país. Exigimos a auditoria da dívida”,
afirmou, em nota divulgada pelo site da entidade.
“Vale ressaltar que o PLP 257/16 não resolve o
problema da dívida dos estados com a União, já paga se
não fossem os juros de agiotagem cobrados dos estados”
afirmou, em nota, o presidente da Federação Brasileira de
Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite),
32 Tesouro em Foco | Jan-Mar 2016

Deputado federal
Carlos Henrique
Gaguim (PTN-GO), em
discurso na Câmara:
“Não vamos permitir
esse absurdo”.

Roberto Kupski. “Nos últimos anos, as receitas das Unidades Federativas foram prejudicadas em decorrência da
Lei Kandir, que retirou bilhões de ICMS sem o devido
ressarcimento e, mais recente, o Simples Nacional que
inclui cada vez mais parcelas do maior tributo estadual em
sua base e também retira a autonomia dos Estados, além
dos encargos das dívidas estaduais”, frisou.
O presidente do Sindicato Nacional dos Analistas
e Técnicos de Finanças e Controle (Unacon Sindical) e
do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de
Estado (Fonacate), Rudinei Marques, foi mais direto. “O
PLP 257 é ruim, temos que unir forças e acabar com esse
projeto. O texto diz: você tem que gastar menos, mas já
está gastando mais. Pois diminui os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos com pessoal e ao mesmo
tempo inclui as terceirizações e contratações de serviços
nessa conta. Se os servidores dos estados já estão sendo
penalizados agora, eu não tenho dúvida que isso implicará
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ANA PAULA
VESCOVI

Secretária da Fazenda
de Goiás

Secretária da Fazenda
do Espírito Santo

“Não adianta somente
alongar a dívida. Sem
as ferramentas de maior
controle fiscal, a trajetória de
gastos dos Estados crescendo
mais que as receitas, vai
continuar e estourar lá na
frente (...)”

“Quando percebemos que a
demanda pelo alongamento
da dívida havia sido
acolhida, era importante que
esse alongamento tivesse
contrapartidas de ajuste
estrutural. Se você só alonga,
tudo volta lá na frente e volta
ainda pior.”

RENATO VILELLA
Secretário da Fazenda
de São Paulo
“As despesas de pessoal
são o maior gargalo
do setor público. As
contrapartidas são parte
integrante do pacote.
Não há como ter somente
o lado do alívio sem
aprovar a outra parte.”

para eles um congelamento dos salários de mais de dez
anos”, destacou.
Resultado de um acordo entre os governos estaduais e federal, não há consenso sobre sua efetividade como
“solução” para a crise financeira dos estados na Câmara
dos Deputados, onde tramita o PLP. Muitos parlamentares
já se manifestaram contra o texto normativo. “Estou mobilizando meus pares aqui na Câmara dos Deputados para
que possamos derrubar o PLP 257/2016. Este projeto de lei
prejudica demais os servidores públicos, tirando direitos
adquiridos e inviabilizando os reajustes salariais. Não
vamos permitir esse absurdo”, disparou o deputado federal
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ANA CARLA ABRÃO
COSTA
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COM A PALAVRA,
OS ESTADOS

ANDRÉ HORTA
Secretário da Fazenda
do Rio Grande do Norte
“Alguns estados
não querem tantas
contrapartidas. Vários
governadores querem
destacar a discussão dos
estados do resto para
tornar menos complexa a
negociação.”

Carlos Henrique Gaguim (PTN-GO). “É a destruição da
economia dos trabalhadores e dos direitos dos trabalhadores
do serviço público, em particular”, endossou o também
deputado federal Edmilson Rodrigues (PSOL-PA).
Apesar de, nesse momento, não haver o intuito de
se realizar uma análise profunda sobre a possível inconstitucionalidade desse projeto, tendo em vista que a autonomia dos estados e do Distrito Federal estaria seriamente
comprometida por conta dos diversos dispositivos que
limitam, em muito, a sua capacidade de autoadministração
(ao arrepio da Constituição Federal), o tema é digno de
comentário. A Associação Nacional dos Procuradores dos
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Estados e do Distrito Federal (Anape) divulgou, ainda no
mês de março, uma nota pública onde aponta uma série
de disposições inconstitucionais e violadoras do Pacto
Federativo: a imposição de limitações na capacidade de
autoadministração e auto-organização das Unidades da
Federação (uma vez que obriga os estados a sancionar e
publicar leis idealizadas pela União, para que possam fazer
jus aos auxílios pretendidos) e a distinção entre os entes
federados subnacionais e a consequente concessão àqueles
que aceitam e implantam as suas condições diferenciadas,
estabelecendo preferência entre os entes de forma inconstitucional, são só alguns dos argumentos. Sob essa lógica,
é fácil entender o porquê, também, de esse projeto de lei
já ter sido encaminhado à Câmara dos Deputados com o
pedido de tramitação “urgente” pelo Governo Federal.
A crise financeira existe, isso é inegável. E a par de
ter sido causada, em grande parte, pelas gestões irresponsáveis e mal planejadas de décadas passadas, sua solução
não passa pela aniquilação de direitos legais previstos
para os servidores públicos, peças fundamentais nesse
34 Tesouro em Foco | Jan-Mar 2016

Presidente Dilma Rousseff
durante anúncio da
reforma administrativa
do Governo Federal:
R$ 81 milhões só com o
cafezinho.

“organismo” que conhecemos como administração pública.
Seria o caso, inclusive, de se perguntar: a quem
interessa essa desvalorização dos servidores públicos? Com
uma inflação em um percentual acima dos 10%, anuais,
além de uma forte retração econômica, a imposição de uma
estagnação salarial e de direitos adquiridos (a suspensão
prevista no projeto de lei deve ser por um prazo mínimo
de dois anos) não compromete sua existência somente: é
uma ameaça real à qualidade e à confiabilidade dos serviços
prestados à sociedade.
Há ainda uma intelecção difícil de compreender
quando se é analisado o desvalido argumento da redução
das despesas de pessoal, defendido em consenso como
justificativa para a aprovação do projeto de lei e já comentado, anteriormente, pelo presidente da Unacon. Ao se
reduzir os limites previstos para a LRF, ao mesmo tempo
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que se inclui todo e qualquer tipo de despesa com pessoal somente alongar a dívida. Sem as ferramentas de maior
no montante a ser considerado, a consequência imediata é controle fiscal, a trajetória de gastos dos Estados crescendo
a exorbitação dos “novos” limites que serão previstos na mais que as receitas, vai continuar e estourar lá na frente,
legislação (certamente, ultrapassariam até o limite máxi- daqui a dois anos, em 2018, em pleno ano de eleições”,
mo atual, que para os estados, hoje, é de 49% da Receita afirmou a Secretária da Fazenda de Goiás, Ana Carla Abrão
Corrente Líquida). Acima de qualquer boa intenção com Costa, em entrevista ao jornal Valor Econômico. Seu disa instituição de uma nova política de contenção de gastos, curso encontra eco na fala do representante do governo
não é preciso ser visionário para se corroborar a seguinte paulista, o secretário Renato Villela. “As despesas de
conclusão, base motivadora dos esforços dos gestores esta- pessoal são o maior gargalo do setor público. As conduais em aceitar de imediato a proposta: o “congelamento” trapartidas são parte integrante do pacote. Não há como
dos salários, promoções e quaisquer benefícios remunera- ter somente o lado do alívio sem aprovar a outra parte”,
tórios dos servidores por, pelo menos, uma década. Isso, afirmou, também ao noticiário.
se a questão for vista com certa dose de otimismo, vale
“Acho que está bastante claro que o Brasil nunca
ressaltar.
passou por uma contração tão forte
O tão propalado “ajuste PROPOSTAS MENOS
da atividade e que os instrumentos
fiscal”, que aos olhos dos nossos RADICAIS E MAIS
fiscais não estavam preparados,
gestores parece ser a única solução
dado que a queda da receita é a
ESTRUTURANTES
possível para resolver as agruras
principal consequência dessa rePODERIAM SER BUSCADAS.
financeiras que atingem os estados
tração da atividade econômica”.
CABE
AOS
GESTORES
(a solução para a crise política, em
Quem afirma é a Secretária de Esnível nacional, ainda é uma incóg- O COMPROMETIMENTO
tado da Fazenda do Espírito Santo,
nita), possui algumas característi- NECESSÁRIO PARA CRIÁAna Paula Vescovi, em defesa das
cas comuns aos entes que o apliações de ajuste. “[um ajuste fisLAS E, PRINCIPALMENTE,
cam. Basicamente, se resumem ao
cal] equilibra as contas, prepara os
IMPLEMENTÁ-LAS.
E
QUAL
O
aumento das alíquotas de impostos,
Estados para voltarem a investir,
PREÇO
A
SE
PAGAR?
PARA
ao já mencionado “congelamento”
ajuda a retomada do crescimento.
da remuneração de seus servidores O BEM DA ADMINISTRAÇÃO
Quando percebemos que a deman(no caso do Espírito Santo, nos dois PÚBLICA, O QUE SE ESPERA É da pelo alongamento da dívida haúltimos anos, sequer foram concevia sido acolhida, era importante
QUE NÃO SEJA TÃO ALTO.
didas as revisões anuais necessárias
que esse alongamento tivesse conpara se diminuir as perdas inflacionárias. E isso porque trapartidas de ajuste estrutural. Se você só alonga, tudo
são mandamentos previstos na Constituição Federal), de- volta lá na frente e volta ainda pior”, disse ela, também,
missões, suspensão de nomeações e concursos públicos, ao jornal Valor Econômico.
suspensão de cursos de especialização e treinamentos,
Mas existem estados que não concordam com a
cortes no orçamento de políticas públicas (algumas essen- redação original da proposta. Segundo o Secretário de
ciais), contingenciamento das despesas de custeio geral Finanças do Rio Grande do Norte, André Horta, “alguns
(manutenção) da administração, entre outras ações, de estados não querem tantas contrapartidas. Outros, acremaior ou menor impacto. Existem gestores que defendem ditam que a exigência da União dá um gás político para
até a volta da Contribuição Provisória sobre Movimentação pressionar pelas reformas estruturais que algumas regiões
Financeira (CPMF), como se a sociedade já não estivesse precisam. Vários governadores querem destacar a discusestrangulada por uma carga tributária que beira o limite são dos estados do resto para tornar menos complexa a
da escatologia.
negociação” frisou, em entrevista ao jornal O Globo, no
Os governos estaduais se defendem. “Não adianta início desse mês. Ainda segundo o secretário, existem
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estados que, como o Rio Grande do Norte, não precisam
de alongamento e vão preferir ter mais espaço para tomar
empréstimos. Na mesma linha, segue o deputado relator do
projeto na Câmara, Esperidião Amin (PP-SC). “O projeto
não é sensato. É impossível misturar um projeto emergencial (renegociação das dívidas) e transitório com uma
proposta de normas estruturantes (sobre LRF)”, afirmou
Amin.
Diante de um cenário desafiador como esse, não
existem soluções fáceis. Cedo ou tarde, cada parcela da
sociedade abrirá mão de algum recurso para que o país
retome a tão desejada estabilidade econômica. Entretanto,
da forma como foi desenhado o PLP 257/2016, o funcionalismo público é quem mais está perdendo. E justamente para
sanar uma situação em que não teve qualquer influência
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em sua criação: o endividamento dos estados feito, muitas
vezes, à revelia de critérios técnicos.
Propostas menos radicais e mais estruturantes poderiam ser buscadas. Cabe aos gestores o comprometimento
necessário para criá-las e, principalmente, implementá-las.
E qual o preço a se pagar? Para o bem da administração
pública, o que se espera é que não seja tão alto. A implementação de qualquer solução passará, invariavelmente,
pelo envolvimento direto dos servidores públicos em sua

Nelson Machado (em primeiro
plano), ao lado do ex-Primeiro
Ministro da Bégica, Yves Leterme,
em evento da Fundação Getúlio
Vargas (DF): “salto de qualidade
na gestão dos recursos públicos”
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A ANTINOMIA DOS
INCENTIVOS FISCAIS

O equivalente
a 16,6% de
tudo o que foi
arrecadado
com o
imposto, em
todo o país,
somente
naquele ano.

Estados com o
maior volume
de incentivos
fiscais previstos
para o ano
de 2016 (em
bilhões).
*Fonte: LDO/2016 dos Estados

Valor estimado
da renúncia
de receitas
de ICMS
realizada pelos
estados em 2012,
segundo dados da
FEBRAFITE

de

Não
arrecada, mas...

Estados alteraram
as alíquotas do
ICMS, em 2016

AM
AP
BA
DF
MA
PB
PE
RN
RS
SE
TO
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bilhões

São Paulo
Goiás
Amazonas
Rio de Janeiro
Santa Catarina
Minas Gerais

para

17% 18%
17% 18%
17% 18%
17% 18%
17% 18%
17% 18%
17% 18%
17% 18%
17% 18%
17% 18%
17% 18%

15,5
8,8
7,6
7,1
5,5
4,8

E 2016?

R$ 59,4
bilhões*
Estimativa
do montante que
deixará de entrar
nos cofres públicos
até o fim do ano,
em benefício da
iniciativa privada.

Capas de jornais
noticiando a crise nos
estados do Rio de Janeiro
e São Paulo: para 2016,
estão previstos R$ 22
bilhões em renúncia de
receitas dos dois estados.
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execução.
Análises mais práticas, sem a hiperbólica erudição
das teorias econômicas, se fazem necessárias. Políticas de
contenção de gastos baseadas, unicamente, no empirismo,
são fadadas ao fracasso. O que é óbvio. A imposição de
métodos fastios de eficácia duvidosa, em um país de dimensões colossais e sem uma avaliação coesa dos seus
possíveis impactos é, no linguajar comum, “dar um tiro
no escuro”.
Aliás, quando se trata do dualismo gasto x redução, o Estado consegue números bem contraditórios.
Motejadores, em alguns casos. No final do ano passado,
em meio à crise política que já se instalava, o Governo
Federal anunciou o corte de oito pastas da estrutura do
Poder Executivo. O objetivo era a redução de gastos que,
segundo estimativa realizada por técnicos do governo,
chegaria a R$ 200 milhões, por ano. Mas uma consulta
simples ao Portal da Transparência da União demonstra
FOTO: LEANDRO HENRIQUE/PORTAL BH

que, ao final do mesmo exercício, a despesa com “serviços
de alimentação para eventos e recepções” chegou a R$
29 milhões – 10% do que, em teoria, seria economizado
com a extinção de oitos ministérios inteiros. E o que dizer dos R$ 81 milhões previstos para o pagamento, até o
fim desse ano, do famoso “cafezinho”, tão conhecido no
serviço público, segundo levantamento feito ano passado
pela Rede Brasil Sul de Televisão? Somente com essas
duas despesas, já seriam R$ 110 milhões em economia.
Ou quatro ministérios, segundo as contas do Governo
Federal.
Parafraseando uma citação bem conhecida dos
brasileiros, é possível afirmar que, ‘nunca antes na história
deste país’, o Estado precisou tanto de mecanismos para
o efetivo controle de seus custos. E essa não é uma ideia
nova. Há 52 anos, uma legislação nacional já previa que os
serviços de contabilidade seriam organizados de forma a
permitirem o acompanhamento da execução orçamentária,
o conhecimento da composição patrimonial e a determinação dos custos dos serviços industriais. E não é uma
lei qualquer. A lei 4.320, sancionada em 1964, instituiu
normas gerais para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços contábeis da União, estados e municípios.
E até hoje, desconsiderando uma urgente necessidade
de revitalização de seu texto, é a principal referência da
legislação financeira do país.
Posteriormente, a LRF também reforçou a imposição com a previsão de que a administração pública
“manterá sistema de custos que permita a avaliação e o
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial”. Em linhas gerais, o que já havia sido previsto
pela lei 4.320/64. Sem contar as inúmeras normas técnicas
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), bem mais
recentes e que criaram a obrigatoriedade do denominado
Subsistema de Informação de Custos do Setor Público
(SICSP).
Assim, fica patente que, em um momento crucial

Escola de educação infantil
em Belo Horizonte (MG):
monitoramento dos custos e
economia de R$ 3,9 milhões.
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Senador Lindbergh Farias
(PT-RJ) em discurso no Senado
Federal: concessão de benefícios
fiscais é “estratégia tributária
que distorce a alocação de verbas
públicas e causa insegurança
jurídica e desgaste na
arrecadação dos estados”.

em que a tomada de decisões deveria ser, mais do nunca,
baseada na precisão do custo da atividade estatal, não
existem justificativas legais para que os entes governamentais deixem de apurar seus gastos de forma realista
e tempestiva. Aliás, transparência e eficiência dos gastos
públicos são um clamor da sociedade há um bom tempo.
Até o momento, entre todos os entes da federação, a única experiência relativamente bem-sucedida
de implantação de um sistema de custos é da União. O
Sistema de Informações de Custos do Governo Federal
(SIC) nasceu em 2011 e, segundo premissa descrita na
página do Tesouro Nacional, “tem por objetivo subsidiar
decisões governamentais e organizacionais que conduzam
à alocação mais eficiente do gasto público”. Como bem
resumiu o ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda e ex-ministro da Previdência, Nelson Machado, na
época: “Nós estamos montando um sistema de custo, (...)
não é para criar mais um relatório. Isso já tem demais. O
grande objetivo é termos o sistema de custo que permita o
gerente olhar para suas ações, olhar para suas atividades e
pensar: Como é que eu consigo fazer a mesma prestação
de serviço com melhor qualidade e com menor custo?
Nós temos que mudar o foco do dirigente de ficar apenas
demandando mais orçamento, mais orçamento”. Machado
tem expertise para falar. Além de idealizador do sistema
de custos do Governo Federal, é presença garantida em
seminários nacionais e internacionais que tratam do tema,
além de grande incentivador das políticas nacionais de
redução e controle de custos. Incentivo reforçado em
entrevista ao canal GGN, no ano passado: “O sistema de
informação e gestão de custo (...) vai ser uma ampliação,
um salto de qualidade na gestão dos recursos públicos. A
primeira pergunta do gestor não pode ser ‘quanto eu tenho
de dotação [orçamentária]’. Tem que ser ‘quanto custa a

FOTO: PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO

ação’. Se ele fizer essa pergunta, vai [ter condições de]
estudar as melhores alternativas para suas ações, vai ver
se tem ou não dotação”, avaliou.
Mas será que funcionaria na prática? Pelo menos
para um município, funcionou. Um estudo de aplicação de
redução dos custos de energia elétrica nas escolas públicas
do município de Belo Horizonte (MG), apresentado no
XXII Congresso Brasileiro de Custos realizado em Foz
do Iguaçu (PR) em novembro passado, demonstrou que
a economia obtida com o projeto de eficiência energética,
baseado no monitoramento dos indicadores de consumo
de eletricidade no período de um ano, chegaria a R$ 3,9
milhões para as 255 escolas da rede municipal de ensino da
capital mineira. As ações implementadas foram de pouco
impacto na estrutura das instituições: diminuição de 2 horas
diárias no uso dos monitores de LCD e substituição dos
ventiladores, geladeiras e aparelhos de ar-condicionado
por aparelhos com certificação do INMETRO, de menor
consumo. Qual seria a economia em escala nacional com
a efetiva implantação de sistemas confiáveis de apuração
de custos e uma política racional de controle e redução do
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gasto? Considerável, com certeza.
Diametralmente oposta, existe a questão do aumento da arrecadação. E diante da dificuldade de se majorar
as já ultrajantes alíquotas dos impostos, políticas vigentes
precisam ser revistas. Um bom exemplo de atitude imediata
e de retorno no curto prazo, para o alívio das contas estaduais, está relacionada a uma das contrapartidas exigidas
pela União. O art. 3°, inciso III do PLP 257/2016 traz
uma proibição ao ente para “a edição de novas leis ou a
criação de programas que concedam ou ampliem incentivo ou benefício de natureza tributária ou financeira”, a
partir da assinatura do acordo. É justo. Mas por que não
se realizar uma necessária (e urgentíssima) revisão dos
contratos em vigor? Dessa maneira, é quase inevitável
inferir que, na opinião dos gestores, alterar de imediato o
regime jurídico dos servidores sem uma análise profunda,
realista e congruente, desprezando direitos adquiridos,
legalmente, ao longo de toda uma carreira, é mais fácil e,
claro, menos “doloroso” para o Estado. E por que não se
realizar uma análise rigorosa dos contratos que concedem
os tais benefícios - na letra da lei - de natureza tributária
ou financeira?
Estudo divulgado pelo Banco Interamericano de

Desenvolvimento (BID) em 2014 mostrou que, em dezessete estados brasileiros, a renúncia de receita por conta de
benefícios tributários concedidos foi, em média, quase o
dobro dos investimentos realizados. Uma conclusão que
nos permite o seguinte questionamento: que vantagens as
empresas favorecidas estariam proporcionando em troca de
tamanha benesse? Difícil dizer, tendo em vista que essas
informações, na maioria dos estados, são protegidas por
sigilo fiscal. Mas um levantamento da Febrafite, realizado
em 2012, indicou que a renúncia realizada por vinte Unidades da Federação alcançou R$ 53 bilhões somente com o
ICMS. O equivalente a 16,6% de tudo o que foi arrecadado
com o imposto, em todo o país, somente naquele ano. Para
2016, em levantamento semelhante realizado pela ACEES,
a estimativa de renúncia se aproxima dos R$ 59 bilhões
(a projeção não inclui os dados do Amapá, Mato Grosso
do Sul e Rio Grande do Sul, não informados em suas leis
orçamentárias. Na contramão dos demais estados, Sergipe
não previu renúncia para o ano corrente). Não é possível
maximizar a comparabilidade entre os dados. Além dos
diferentes níveis de arrecadação e de endividamento, é
necessário considerar o fato de que a probabilidade de os
estados estimarem seus números com a mesma metodologia
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Governador de
Sergipe, Jackson
Barreto (centro),
em solenidade de
lançamento de
licitações para
exploração de
petróleo no estado:
benefícios fiscais
concedidos são alvos
de ações no STF.
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Consultor do Tesouro
Estadual (ao lado)
e Auditores Fiscais
(acima): apesar
das dificuldades, as
atribuições são exercidas
com competência.

é muito baixa.
Talvez fosse um momento oportuno para, em
relação às políticas de concessão desses benefícios, a realização de uma análise crítica sobre os custos envolvidos
nesses contratos (o que o Estado realmente está deixando
de arrecadar?) e o seu impacto em todas as áreas da macroeconomia regional. A implementação de estimativas
para a redução progressiva das vantagens concedidas,
de forma a se retornar a um patamar realista em termos
de arrecadação no médio prazo, também é uma medida
proficiente a ser pensada.
A denominada “guerra fiscal”, fomentada justamente por conta dos subsídios concedidos (leia-se renúncia
de receitas), se personifica em questões paralelas que,
em tempos de crise, acabam se confrontando: os entes
abrem mão de parcela significativa de suas receitas para
as grandes empresas (o que, evidentemente, faz muita
falta ao seu caixa financeiro) para que estas se instalem
em seus territórios. Por outro lado, como efeito negativo
dessa concorrência “predatória”, acabam contribuindo
para agravar ainda mais a crise financeira dos estados mais
necessitados. A legalidade desses benefícios, inclusive,
é objeto de questionamento no judiciário. O Supremo
Tribunal Federal (STF) deve julgar, ainda esse ano, uma

ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo governo de São Paulo por conta dos benefícios concedidos
através de renúncia fiscal no estado do Espírito Santo. Na
ação, o governo paulista afirma que o incentivo ao setor
atacadista capixaba, que recolhe apenas 1% dos 12% da
alíquota normal do ICMS, prejudica a arrecadação dos
demais estados. Correm na Suprema Corte, ainda, processos similares em relação aos benefícios concedidos pelos
estados da Bahia (questionando o programa Probahia) e
por Sergipe (Programa Sergipano de Desenvolvimento
Industrial). “Incentivos e subsídios existem para corrigir
distorções e desvantagens comparativas”, afirma a Secretária da Fazenda de Goiás, Ana Carla Abrão, em entrevista
ao Jornal Opção, de Goiás, no ano passado.
“A guerra fiscal pode trazer algum benefício de
curto prazo para o estado que a promove, mas esse benefício
fica circunscrito ao setor específico que foi incentivado.
De forma geral, há poucas evidências de benefícios sobre o PIB e a arrecadação estaduais”, afirmou o senador
Lindbergh Farias (PT-RJ) em discurso no Senado Federal,
no mês passado. De acordo com o senador, é preciso “derrubar uma estratégia tributária que distorce a alocação de
verbas públicas e causa insegurança jurídica e desgaste
na arrecadação dos estados”. Farias é o autor de três recoTesouro em Foco | Jan-Mar 2016 41
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ESFORÇO

DINAMARCA

Segundo ranking da Transparency
International, o Brasil ocupa a 76°
posição em relação ao índice de
percepção dos esforços para
o combate à corrupção. O mapa
demonstra a colocação de vários países
além do Brasil.

3

16

SUÉCIA

5

HOLANDA

ESTADOS
UNIDOS
É o total de processos
relacionados aos crimes
de corrupção, somente
na esfera federal, entre 2010
e 2015. No quadro abaixo é
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nacional.*
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AL

37%

21%

43%

TO

34%

31%

34%

PA

28%

24%

48%

PI

24%

48%

28%

PB

21%

36%

43%

MA

23%

54%

23%

29%

37%
33%
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31%

33%
36%

35%

36%
30%

29%

19%
52%

38%
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FINLÂNDIA

DISTRIBUIÇÃO DOS
PROCESSOS
JUSTIÇA FEDERAL

54%
DEMAIS
ESTADOS

TAILÂNDIA

76

17%

7%

PARANÁ

RIO DE JANEIRO

13%

9%
RIO GRANDE
DO SUL

76

SÃO PAULO

ÍNDIA

44
RUANDA

76

ZÂMBIA

*Fonte: Ministério Público Federal

%

10%

48%

42%

49%

26%

25%

27%

27%

46%

4
NOVA ZELÂNDIA

CRIMES DE
CORRUPÇÃO DE MAIOR
INCIDÊNCIA EM 2015

Crimes praticados por
particular contra a
Administração Pública

45%

Crimes praticados por
servidor público contra a
Administração Pública

24%
38%

Crime de
Responsabilidade

12%

7%

Crimes de Improbidade
Administrativa

36%

OS TIPOS PENAIS DE
MAIOR INCIDÊNCIA EM
2015

Contrabando ou Descaminho

39%

Improbidade Administrativa

32%

Crime de Responsabilidade

7%

Peculato

5%

Sonegação de Contribuição

4%

Dano ao Erário

4%

Corrupção Passiva

2%

Uso Irregular de Verba Pública

2%

Corrupção Ativa

1%

Enriquecimento Ilícito

1%

Outros

3%
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mendações ao Governo Federal aprovadas pela Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e, entre elas,
a da criação de uma proposta de emenda à Constituição e
uma medida provisória que tratem da criação de fundos
de desenvolvimento regional e de compensação de perdas
de arrecadação dos estados. Equilibrando a polêmica,
André Horta, Secretário da Fazenda do Rio Grande do
Norte, contemporizou: “A política de desenvolvimento
regional baseada em incentivos fiscais é uma ferramenta
necessária e entendida por todos como essencial para nós,
mas não a mais importante. O principal mecanismo de
desenvolvimento regional são os investimentos federais.
Pernambuco, por exemplo, não se tornou o que é simplesmente por incentivos fiscais, mas porque houve uma mão
de investimentos federais”, disse em entrevista, também,
ao Jornal Opção, em 2015.
E como se empenhar pela busca do equilíbrio fiscal
sem o efetivo combate à sonegação que, no Brasil, atinge
números astronômicos? Nem sempre tão bem divulgados,
é importante mencionar. Em outubro do ano passado,
uma estimativa realizada pelo Sindicato Nacional dos
Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprofaz) indicava

que, até aquele momento, o país já havia deixado de arrecadar, somente com os tributos de maior relevância para
a arrecadação (ICMS, Imposto de Renda e contribuições
previdenciárias) um montante de R$ 420 bilhões. Segundo
cálculos da entidade, o valor superaria em mais de dez vezes
o que o Governo Federal pretende arrecadar com o retorno
da famigerada CPMF, meta da União prevista, inicialmente,
para esse ano de 2016. O sindicato ressaltou, ainda, que
um maior esforço para combater a evasão fiscal ajudaria a
resolver o impasse econômico que o país atravessa, além
de atenuar as medidas de ajuste fiscal implementadas.
E, como é sabido, sonegação rima com corrupção.
Ocupando a 76º posição no ranking mundial elaborado pela
Transparency International, organização não-governamental com sede na Alemanha e cuja missão principal é a luta
contra a corrupção, o Brasil apresenta índices similares a
países como Burkina Faso, Tailândia e Zâmbia. Segundo o
“barômetro global da corrupção” da entidade, o percentual
de brasileiros entrevistados que não percebem os esforços
do governo para o combate à corrupção chega a 54%.
Segundo a pesquisa, os setores mais atingidos, ainda na
opinião dos entrevistados, são os partidos políticos e os
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O juiz federal Sérgio
Moro, responsável
pela condução
dos processos da
Operação Lava Jato:
montante recuperado,
até o momento,
ainda é pouco perto
do que o país perde
para a corrupção,
anualmente.
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próprios parlamentares. Tudo o que já foi recuperado nas
afamadas investigações da “Lava-Jato” e do “Petrolão”
(aproximadamente R$ 2,9 bilhões) é muito pouco perto
dos R$ 81 bilhões calculados pela Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp), que estima o custo médio
da corrupção, no Brasil, entre 1,38% a 2,3% do Produto
Interno Bruto (PIB) nacional que, em 2015, atingiu R$
5,904 trilhões. Isso se considerarmos, positivamente, o
menor percentual. Mas a realidade ainda pode ser mais
cruciante, como deixou claro um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado em 2012 e que
apontava um montante de R$ 200 bilhões anuais desviados
pela corrupção, só no Brasil.
E por falar em recursos que deixaram de entrar nos
cofres públicos, um outro estudo, realizado e divulgado
no ano passado, também, pelo Sinprofaz, indicava um
montante de mais de R$ 1,2 trilhão em débitos tributários
inscritos na dívida ativa da União, não incluídos nessa
conta os débitos previdenciários e os do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS). Em tempos de “arrocho”
fiscal, são números que, por si só, já seriam estarrecedores.
Impressionam ainda mais pelo fato de que mais da metade
desse valor, em relação à dívida ativa federal, é devida
por pouco mais de doze mil empresas, em todo o país.
Levando-se em conta toda a infraestrutura da União, que

Fachada do
Edifício-Sede da
Petrobras (RJ):
“desconto” de
R$ 4,0 bilhões
pela adesão ao
REFIS.

de longe possui as melhores condições tecnológicas e de
recursos humanos para a apuração, fiscalização e cobrança
dos seus débitos tributários, não é difícil imaginar o quanto
é deixado de ser arrecadado pelos governos estaduais,
notoriamente muito menos estruturados para o combate
da evasão fiscal.
No estado do Espírito Santo, o Sindicato dos Auditores Fiscais (Sindifiscal-ES) luta pela reposição do
seu quadro de pessoal, que hoje gira em torno de 60% de
ocupação, em relação ao total, com previsão de queda em
mais 20% até 2018 por conta do grande número de aposentadorias previstas até lá. O combate eficaz aos grandes
sonegadores, nessa situação, fica muito comprometido.
Diante desse cenário desolador, muitos entes governamentais, como consequência das ações insuficientes (e, muitas vezes, inexistentes ou desestimuladas) de
fiscalização dos grandes devedores, ainda proporcionam
“condições especiais” aos que atrasam ou se negam a pagar seus impostos. São os famosos REFIS que, em linhas
gerais, são pacotes de refinanciamentos e perdões das
multas e dos juros das dívidas tributárias já vencidas. Um
verdadeiro “prêmio” aos contribuintes que deliberadamente
deixaram de pagar em dia, em detrimento dos que horaram seus compromissos no prazo. Não raro, muitas vezes
ainda ocorre a extinção total dos débitos em decorrência
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da prescrição de prazos processuais.
E a “colher de chá” não se aplica, somente, aos
pequenos e médios contribuintes. Em 2015, a Petrobras
Petróleo Brasileiro divulgou, em nota, a decisão de incluir no Programa de Parcelamento Especial (REFIS) do
Governo Federal os débitos tributários relativos ao não
recolhimento do Imposto de Renda (IRRF) sobre remessas
às suas subsidiárias no exterior. As dívidas, que se originaram em operações de importação de petróleo e derivados
entre 1999 e 2012, até aquele momento já somavam R$
6 bilhões. Mas com a adesão ao programa, o pagamento
seria de apenas 1/3 do total: R$ 2,1 bilhões.
No outro lado dessa espécie de “gangorra financeira” (de um lado o Estado contratando recursos financeiros
e realizando cortes no orçamento. E de outro, o dinheiro
“preso” pela sonegação fiscal, pela corrupção e renúncia
de receitas) temos, também, a questão da contratação
das operações de crédito pelos Estados e a consequente
geração de endividamento, cujo refinanciamento é o eixo
principal (ou deveria ser) do PLP 257/2016. A análise da
viabilidade de sua contratação é realizada sempre que
46 Tesouro em Foco | Jan-Mar 2016

Ministro da Fazenda,
Nelson Barbosa: segundo
o ministério, mudança da
metodologia de cálculo das
dívidas dos estados podem
causar prejuízos à União de
R$ 402 bilhões até 2028.

verificada a necessidade de cumprimento de uma meta
específica, pelo governo, e para a qual não haja recurso
financeiro disponível. Aos Tesouros Estaduais caberia um
trabalho minucioso da real necessidade dessas contratações
e o impacto para as finanças públicas dessa nova dívida,
as características do investimento a ser financiado, além
das demais informações sobre a execução orçamentária
e financeira do ente público. Tudo isso analisado, em
conjunto, com a expectativa de geração de receitas no
período coberto pelo financiamento e as demais despesas
obrigatórias já suportadas pelo ente governamental (despesa com pessoal e custeio, principalmente). Em outras
palavras, para a aquisição de outro compromisso financeiro, é imprescindível o cumprimento regular dos limites
previstos na LRF.
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Essa análise, crucial, já é feita em nosso Estado.
No âmbito do governo capixaba, os Consultores do Tesouro
Estadual, como carreira fim vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda, tem a atribuição legal de gerir as finanças
públicas estaduais e, dentre suas responsabilidades, estão
previstas as de “elaborar, acompanhar, executar, controlar
e avaliar a programação financeira, de desembolso, o fluxo
de caixa do Tesouro e os encargos gerais do Estado” e,
no que remete ao parágrafo anterior, “exercer o controle
e o acompanhamento da dívida pública estadual e dos
precatórios, monitorar a contratação e a renovação das
operações de crédito, avais, garantias e haveres estaduais
e controlar a capacidade de endividamento do Estado”
(Lei complementar n° 537, de 28 de dezembro de 2009).
É importante ressaltar, todavia, que são atribuições desempenhadas com competência pela categoria, a par das
dificuldades verificadas no exercício de suas funções. O
número reduzido de servidores de carreira, a defasagem
salarial frente às responsabilidades de suas atribuições e
a falta de planejamento estratégico para as ações desen-

volvidas, no âmbito do Tesouro Estadual, são só algumas
dessas adversidades e que merecem alusão.
Mas quando as políticas nacionais se embaraçam,
nem sempre fazer o dever de casa bem feito é suficiente.
O Tesouro Nacional, no fim do ano passado, solicitou,
formalmente, que não fossem analisados novos pedidos
de empréstimos dos estados e municípios às entidades
financeiras internacionais (cujas garantias são oferecidas
pela União), sob a alegação do crescimento acelerado do
endividamento dos entes subnacionais e cujo desembolso,
segundo o órgão, já atingia R$ 33,5 bilhões até aquele
momento. Apesar de coerente, a situação, de certa forma,
fora provocada pela própria União que, um ano antes, em
uma estratégia arriscada e como forma de “turbinar” os
investimentos no país, concedeu garantias aos estados e
municípios (inclusive aos entes classificados como “de
baixa capacidade de pagamento”) para realizarem empréstimos internacionais, apesar das recomendações contrárias
do Tribunal de Contas da União (TCU) e dos técnicos do
próprio Tesouro Nacional.

MUDANÇA QUE FAZ
TODA A DIFERENÇA

O QUE ALEGAM OS ESTADOS?

Segundo estimativa do Ministério da Fazenda, a União
perderia, até 2028, R$ 402 bilhões com a mudança do
cálculo do saldo devedor das dívidas dos estados.

O Estado alega que a dívida original era de R$ 13 bilhões. Já
foram pagos R$ 44 bilhões, mas o saldo devedor ainda é de R$
52 bilhões. Por ser extremamente dependente da indústria do
petróleo, a queda do preço do produto no mercado internacional
comprometeu o pagamento de aposentados e pensionistas
estaduais, além de outros investimentos.

Os estados beneficiados
com os maiores descontos
com a mudança dos
indexadores da dívida (em
bilhões de reais)
São Paulo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Pernambuco
Santa Catarina
Fonte: Portal Brasil/STN

138,3
51,9
33,4
32,3
10,6
7,9

Rio de Janeiro

Santa Catarina
redução em
relação ao
saldo devedor

74%
81%
70%
75%
119%
93%

O governo catarinense afirma que a dívida inicial era de R$ 4
bilhões, foram pagos R$ 13 bilhões e ainda resta um saldo devedor
de R$ 9 bilhões. Ressalta, ainda, que a fórmula de correção
proposta pela União leva ao aumento da dívida e ao colapso social
nos estados.

São Paulo
O Estado diz que já pagou mais de R$ 130 bilhões, inclusive dando
como parte do pagamento empresas públicas como a Companhia
de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) e o
Banco do Estado de São Paulo (Banespa). Ainda assim, seu saldo
devedor ainda está em R$ 224 bilhões. Diz, ainda, que a dívida
inicial com a União era de “apenas” R$ 46 bilhões.
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Além de tudo o que já foi exposto, ainda existe o simples, onde os juros só incidem sobre o montante inicial.
caminho da judicialização. No início do ano, o estado de Segundo o Ministério da Fazenda, a alteração do cálculo
Santa Catarina entrou com um mandado de segurança con- das dívidas anteriormente refinanciadas pela União poderá
tra o Governo Federal questionando o método utilizado para acarretar um prejuízo ao Governo Federal de R$ 402 bio recálculo da dívida pública. Para os catarinenses, a dívida lhões, acumulado até o ano de 2028. Diante da celeuma,
estaria “zerada”. Para a União, ainda faltariam R$ 9 bi- o STF decidiu, no fim desse mês, suspender por 60 dias o
lhões. Recentemente, o estado obteve liminar junto ao STF julgamento das ações até que haja um entendimento entre
para que possa realizar o pagamento da dívida repactuada os estados e a União.
com a União calculada de forma linear (não capitalizada),
Crise financeira e dívidas dos estados são temas
como queria o governo estadual. Com essa decisão, poderá que, postos em discussão, envolvem critérios técnicos
realizar o pagamento das parcelas
complexos e variáveis das mais diem valores menores, sem sofrer as “DEVE-SE RESSALTAR
versas. Poderiam ser gastas, ainda,
sanções legais previstas na legislaalgumas linhas mais ressaltando
QUE NADA SUBSTITUI
ção. Notadamente, a retenção dos
os papéis dos órgãos de controle e
A RESPONSABILIDADE
repasses federais. Apesar da Corte
suas parcelas de responsabilidade
INDIVIDUAL
DO
GESTOR
Suprema estar sendo pressionada
em cada uma das situações elencapela não “jurisprudencialização” PÚBLICO, CUJA DECISÃO
das. Nada disso sobrepõe, todavia, o
da matéria, existe uma tendência DE CONTRATAR ENVOLVE
bom senso do gestor público. Quande que os demais estados também
do se trata de dívida pública, é ele
NÃO SOMENTE OS
levem ao STF seus questionamentos
o personagem principal, aquele que
ASPECTOS
FORMAIS,
MAS,
acerca do coeficiente de atualização
se responsabiliza pela decisão de
SOBRETUDO,
UMA
ÓTICA
monetária de suas dívidas. Seguindo
contratar um novo endividamento.
esse caminho, até o momento, mais PERMANENTE VOLTADA
Conforme prevê o Manual para Insonze estados já ingressaram junto ao À RESPONSABILIDADE
trução de Pleitos (MIP), documento
egrégio tribunal em busca de decielaborado pela Secretaria do TesouNA GESTÃO FISCAL, EM
sões favoráveis à causa. São Paulo
ro Nacional (STN) que regulamenta
SENTIDO AMPLO.”
foi um deles. Como um dos maiores
os procedimentos para aquisição de
devedores da União, o governador do estado, Geraldo operações de crédito, dentro ou fora do país, e de leituAlckmin, ressaltou a extrema necessidade do benefício: ra obrigatória para os estados e municípios postulantes,
“Como é que pode funcionar escola, hospital e outros “deve-se ressaltar que nada substitui a responsabilidade
serviços se o Estado não pode nem repor a inflação nos individual do gestor público, cuja decisão de contratar
salários dos servidores?”, questionou. Além do governo envolve não somente os aspectos formais, mas, sobretudo,
paulista, já foram ao STF os estados de Mato Grosso do uma ótica permanente voltada à responsabilidade na gestão
Sul, Pará, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio fiscal, em sentido amplo.”
de Janeiro, Sergipe e Pernambuco. De todas as Unidades
As sugestões elencadas ao longo desse texto são,
da Federação, apenas Tocantins e Piauí não têm dívidas por assim dizer, “práticas”. São de curto e médio prazos,
com a União. Para os estados litigantes, a legislação, que ao alcance de uma ação efetiva e imediata dos estados.
prevê o cálculo dos juros baseado no índice do Sistema Está claro que isso, por si só, não resolve o problema das
Especial de Liquidação e de Custódia, a famosa taxa Selic, dívidas com a União. Mas, sem dúvida, proporcionariam
na modalidade capitalizada (que, em uma definição simples, um alívio financeiro muito bem vindo aos entes da fedenada mais é do que a aplicação de juros sobre os juros ração. Na opinião de muitos economistas, uma solução
anteriormente calculados), não é clara. Eles defendem a para a crise fiscal passa, impreterivelmente, pela gestão
continuidade do uso do indexador, todavia, na modalidade técnica e eficiente dos recursos financeiros, pelo aumento
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Ministro-Chefe da Secretaria de Governo
da Presidência da República, Ricardo
Berzoini: após reunião com os servidores
públicos, compromisso pela retirada das
cláusulas prejudiciais às categorias.

inócuo.

da arrecadação própria, pelo controle fiscal da sociedade,
pela reforma da legislação fiscal brasileira com vistas à
simplificação tributária, pelo aumento da eficiência no
setor público, por uma reforma previdenciária realmente
efetiva e pelo combate eficaz e permanente à sonegação e à
corrupção. “O Brasil precisa de esforço fiscal que coloque
a dívida em trajetória sustentável de forma crível. E de
uma política monetária de reafirmação dos compromissos
com a meta de inflação, também de forma crível”, ressaltou
Marcelo Carvalho, economista do BNP Paribas, em debate
promovido pela agência de notícias Bloomberg em São
Paulo, no mês de março.
Em âmbito nacional, o Governo deve se esforçar
para a manutenção dos juros em níveis estáticos (imaginando-se a impossibilidade de reduzi-los), no curto prazo, com
monitoramento permanente da inflação e ações imediatas
para responder aos sinais de instabilidade econômica. O
ajuste fiscal, puro e simples, da forma como está sendo
realizado, não é suficiente. Sem a melhoria das condições
para a retomada do desenvolvimento da economia, é esforço

As conjunturas atuais não nos permitem apostar
no sucesso ou fracasso das ações que compõem as atuais
políticas desses ajustes - e de cujo universo o PLP 257/2016
faz parte. Certamente, o modelo que foi proposto pelo
governo federal não será “o salvador da pátria”, no sentido
mais literal da expressão. Muitas soluções estão sendo vislumbradas. O que se tem certeza, até agora, é que o alcance
do equilíbrio financeiro dos entes governamentais começa
com uma mudança cultural profunda em relação a quem
realmente decide como, quando e, principalmente, quanto
gastar – ou seja, o gestor público. Sem essa consciência,
qualquer tentativa de supressão dos gastos públicos, seja
de forma inadequada e ineficaz, como se está tentando
fazer com a aprovação do PLP, seja de forma equilibrada
e racional, será absolutamente inútil.
Desde o seu protocolamento, foram realizadas intensas ações de rejeição ao PLP 257/2016 pelos servidores
federais, estaduais e municipais, inclusive na Câmara dos
Deputados. Após mais de duzentas emendas parlamentares,
o governo federal concordou, em princípio, com a retirada dos artigos que restringiam direitos dos servidores.
“Buscaremos uma política fiscal para um ciclo de quatro
a cinco anos que possa fazer frente, diminuindo o saldo
devedor dos estados e municípios sem comprometer o
servidor público”, garantiu o Ministro-Chefe da Secretaria
de Governo da Presidência da República, Ricardo Berzoini,
em reunião com representantes de sindicatos e associações
de servidores públicos, nesse mês de abril.
Apesar de expressiva, é uma vitória temporária.
Ações como essas, todavia, são fundamentais. Elas demostram a necessidade de mobilização permanente dos
servidores públicos, pela manutenção de seus direitos,
e da sociedade, que é quem financia o Estado e acredita
na importância de aprimorar e melhorar a qualidade dos
serviços que lhe são oferecidos
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EM BUSCA DOS
SEUS DIREITOS
No mês de fevereiro,
importantes informações
acerca de demandas jurídicas
foram repassadas à categoria.
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Audiência da Terceira
Câmara Cível, do
Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo:
processo sobre o auxílioalimentação ainda em
tramitação.

o início do mês, os advogados Thiago Pimenta e
Felipe Santos, da Ghidetti & Pimenta Advogados
Associados, reuniram-se com a Diretoria da ACEES.
Em pauta, dois assuntos de interesse da categoria
e que demandavam auxílio jurídico especializado para acompanhamento e orientação: o processo de auxílio-alimentação e,
ainda, a avaliação da possibilidade de ingresso com outra ação
judicial, dessa feita, para reivindicação da revisão geral anual
remuneratória, assegurada pelo art. 37, X, da Constituição Federal.
Segundo parecer dos jurisconsultos, o processo referente
ao auxílio-alimentação prossegue na esfera judicial. Na opinião
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Procurador-Geral
do Estado, Rodrigo
Rabello Vieira:
a legalidade
da concessão
do benefício foi
reconhecida
em 2014.

dos juristas, provavelmente até o mês de junho desse ano,
haverá uma sentença decisória. Nos mesmos moldes do
que já ocorreu com outras categorias, cujas tramitações de
processos similares já se encerraram. Como já é de amplo
conhecimento, a legalidade da concessão do benefício foi
reconhecida pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), em
acórdão publicado em 2014.
Em relação à revisão geral anual, o escritório apresentou duas alternativas. A primeira delas se consistia, em
linhas gerais, da propositura de uma ação indenizatória com
o intuito de reparação pelos anos sem a devida reposição
prevista na Carta Maior, calculado pelos índices oficiais
de inflação do período, corrigidos até a data da sentença.
A outra possibilidade seria a da impetração de um
mandado de injunção. Como ficou claro nos argumentos
apresentados pelos advogados, trata-se de um processo
mais complexo, moroso - e muito mais caro. Finalizada
a reunião, ficaram de apresentar um orçamento para cada

tipo de ação.
Posteriormente, por ocasião da Assembleia Geral
Ordinária do dia 15, ainda em fevereiro, os advogados
novamente se fizeram presentes. Dessa vez, para uma
exposição detalhada das alternativas apresentadas no início
do mês à Diretoria e esclarecimentos gerais que se fizessem
necessários aos associados.
A categoria é quem decide os assuntos que são
de interesse comum. Após a explanação dos advogados,
foi aprovada, por unanimidade, a impetração de uma ação
indenizatória para a recomposição, de acordo com a inflação, das perdas salariais referentes aos anos de 2015 e
2016.
É um primeiro passo. A categoria ainda tem muito
pelo que lutar. O interesse de agir e a busca pela conquista
de seus direitos devem ser uma constante. Uma carreira
unida e organizada será sempre ouvida e, acima de tudo,
respeitada
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“Parabéns pela iniciativa de
promover uma carreira voltada
a um dos princípios mais
importantes da estabilidade
institucional”.

Ana Paula Vescovi

Secretária da Fazenda/ES

UM DIA

ESPECIAL
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MERECIDA
HOMENAGEM
No mês de março, a Assembleia
Legislativa promoveu uma Sessão
Solene em homenagem ao Dia do
Consultor do Tesouro Estadual. A
iniciativa, do deputado Dary Pagung,
foi um reconhecimento dos esforços
despendidos pela carreira no sentido
de intensificar a gestão dos recursos
financeiros do Estado.

Consultores do
Tesouro Estadual
no plenário
da Assembleia
Legislativa: dia de
homenagens.

D

efinitivamente, não seria uma das sessões mais
concorridas das realizadas, normalmente, pela
casa. E apesar de ter sido no plenário principal
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, às 14h00 só havia um deputado no local. Mas
ninguém pode negar que foi um evento especial. Aliás,
uma tarde muito especial. Que o digam os Consultores do
Tesouro Estadual presentes à sessão solene em homenagem
à carreira, realizada no plenário Dirceu Cardoso no dia 10
de março último. Dia esse em que é comemorado o Dia
do Consultor do Tesouro Estadual.
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A começar pelas autoridades presentes ao evento.
O Deputado Dary Pagung, Presidente da Comissão de
Finanças da Assembleia e autor do projeto de lei que instituiu o Dia do Consultor do Tesouro Estadual; a Secretária
de Estado da Fazenda, Ana Paula Vescovi; o Secretário
de Estado de Economia e Planejamento, Régis Mattos
Teixeira, além do Assessor Especial da Subsecretaria de
Planejamento Estratégico e Modernização Fazendária do
Rio de Janeiro, Paulo Henrique Feijó, que fizeram parte
da mesa de autoridades da sessão. Também compuseram
a mesa o Presidente da ACEES, Paulo Sérgio Torres,
além do Consultor e Assessor do Tesouro Estadual Marcos
Antonio Bragatto.
“O Consultor do Tesouro tem uma função específica, de cuidar das contas do Estado. Não somente da
arrecadação, o que entra [como recurso] na Secretaria da
Fazenda, mas todo o planejamento do orçamento, toda peça
orçamentária. Tanto que nós estamos não só na Fazenda,
mas também no Planejamento do Estado. Nos compete,
também, cuidar do endividamento do Estado e fazer as aná54 Tesouro em Foco | Jan-Mar 2016

Mesa de Autoridades
da Sessão Solene em
homenagem à carreira:
reconhecimento dos
esforços da categoria.

lises das recuperações fiscais, definir as melhores trajetórias
para que [se] possa dar o encaminhamento aos recursos
públicos”, disse, em entrevista ao Jornal Panorama, da TV
ALES, o Presidente da ACEES, Paulo Sérgio Torres.
Quem também falou da importância da carreira
foi o convidado especial Paulo Henrique Feijó. “Costumo
dizer: qual o papel dessa carreira, o papel de um Tesouro,
em qualquer canto, em qualquer país? Defender o contribuinte, do presente, e o contribuinte do futuro! Porque se
você gera um desajuste em suas contas, você gera dívidas.
E é a geração futura quem vai pagar. Ao manter o equilíbrio
no presente você garante que, no futuro, alguém não terá
que pagar a conta. Porque a conta, em geral, dos desajustes, são entregues à sociedade. Portanto, esse trabalho - de
não só buscar um orçamento equilibrado, mas conter uma
demanda infinita de recursos finitos - é fundamental. Em
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muitas vezes, é um papel em que você [é obrigado] mais
a dizer ‘não’ do que ‘sim’”, afirmou Feijó, também, à TV
Panorama.
Ainda antes do início da sessão, foi a vez da Secretária Ana Paula falar ao informativo. “É importante se
reconhecer, não só a atuação do Tesouro, mas o seu papel
de garantir as condições para um equilíbrio fiscal duradouro. Então, a carreira do Tesouro Estadual personifica esse
compromisso que os governos têm que ter com sociedade.

Que é manter as contas públicas saudáveis tanto no curto
prazo quanto no futuro, das próximas gerações”.
Como mandava o protocolo, após a execução
dos hinos nacional e capixaba, foi passada a palavra ao
Deputado Dary Pagung, proponente da sessão. Agradeceu
a presença de todos e saudou, em especial, os Consultores do Tesouro Estadual pela celebração do seu dia.
Aproveitou para reler a ementa do projeto, em que destacava “a grata satisfação de encaminhar a apreciação

RAIO-X DA CARREIRA
Saiba um pouco mais da carreira de Consultor do Tesouro Estadual
A lei n° 2.692, de 28 de dezembro
de 1971, definiu e classificou os grupos
ocupacionais existentes no Serviço Civil do
Poder Executivo de então, enquadrando-os
no Quadro Permanente do Serviço Público
Civil.
Em 1976 foi editada a lei n° 3.051,
que criou o Grupo de Assessoramento
Superior (GAS). Essa legislação definia
que o GAS exerceria suas atribuições nas
áreas Administrativa (A), Fazendária (F) e
de Planejamento (P).

78

Consultores do
Tesouro Estadual
em atividade

10
01
01
01
65

na Secretaria de Estado de
Planejamento
na Secretaria de Estado da
Educação
na Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo
no Instituto de Previdência
Jerônimo Monteiro
na Secretaria de Estado da
Fazenda

06
59
Fonte: Portal da Transparência do Estado do Espírito Santo

na Receita Estadual
e UCP
no Tesouro Estadual

Somente em 1992 a nomenclatura
“Consultor” foi instituída – através da
lei n° 4.616, de 02 de janeiro de 1992.
Apesar de não ser uma legislação específica para essa categoria, previu, em seu
artigo 6°, que os cargos de Assessor de
Nível Superior (GAS-A, GAS-F e GAS-P)
ficariam transformados em cargos de
Consultor do Executivo.
Em 28 de dezembro 2009 foi publicada
a lei complementar n° 537, que instituiu a
modalidade de remuneração por subsídio
e o plano de carreira para os servidores
ocupantes do cargo de Consultor do
Executivo.
Por fim, a lei complementar n° 736, de
23 de dezembro de 2013, modificou a
nomenclatura da carreira para Consultor
do Tesouro Estadual.
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dos meus nobres pares um projeto de
lei que dispõe sobre a criação do dia
do Consultor do Tesouro Estadual”,
que, conforme salientava o texto, tratava-se “de uma carreira estratégica e
essencial ao funcionamento do Estado,
a quem está afeta a responsabilidade
pelas diretrizes da política financeira,
bem como a instrumentalização da tomada de decisões capazes de garantir e
manter a sustentabilidade e o equilíbrio
das Finanças Públicas do Estado do
Espírito Santo”. Frisava a ementa, ainda, que “a comemoração desse dia tem
como premissa o reconhecimento dos
esforços que vêm sendo despendidos
pela carreira no sentido de intensificar
a gestão dos recursos financeiros do
Estado, cumprindo papel determinante
na condução do equilíbrio da economia
capixaba.” Encerrou a leitura parabenizando a categoria pela importância dos
trabalhos desenvolvidos.
O Secretário Regis Mattos foi o
segundo a falar. Em um discurso de seis
minutos, destacou a justa homenagem
que a categoria recebia naquela sessão.
Aliás, o Secretário tinha motivos para
fazê-lo. Conforme frisou, não foram
poucas as vezes em que pode testemunhar o profissionalismo da categoria,
sobretudo dos Consultores lotados na
Secretaria de Planejamento onde, nos
trabalhos de revisão do Orçamento
de 2015, teve a oportunidade de trabalhar, literalmente, lado a lado com
os servidores. Em finais de semana,
inclusive. Relembrou os desafios que
o país atravessa e reafirmou a certeza
de que, no desempenho dos trabalhos
de implantação das medidas de ajuste
fiscal no Estado, não fosse o trabalho
dos profissionais do Tesouro Estadual,
56 Tesouro em Foco | Jan-Mar 2016

HOMENAGEM ESPECIAL
Os Consultores do Tesouro Estadual homenageados de forma
especial pela contribuição e dedicação ao longo da carreira

DINEIA SILVA BARROSO
Bacharel em Ciências Econômicas pela UFES. Exerceu o
cargo de Subsecretária do Tesouro Estadual de 2006 a 2014.

MARIA ELIZABETH PITANGA
Bacharel em Administração pelas Faculdades Integradas
(Faesa). É Subgerente na Sefaz.

MARCOS ANTONIO BRAGATTO
Bacharel em Ciências Econômicas pela UFES. Especialista em
Gestão de Finanças pela Faesa. Atua na assessoria técnica da
Sefaz.

PEDRO DE OLIVEIRA
Bacharel em Ciências Econômicas pela UFES Atua na
assessoria técnica da Sefaz.

CLAUDIA GIMENES RODRIGUES
Bacharel em Ciências Econômicas pela UFES. Bacharel em
Direito pelo Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc).
Atua no Conselho Estadual de Recursos Fiscais da Sefaz.

ANDRESSA RODRIGUES PAVÃO
Bacharel em Ciências Econômicas pela UFES. Mestre em
Economia pela ESALQ/USP e doutora em Economia pela
mesma instituição. É Coordenadora da UCP/Sefaz.

ROGER PEREIRA FERREIRA
Bacharel em Ciências Econômicas pela UFES. Especialista em
Gestão do Gasto Público pela Univeneto. Atua na Subgerência
da Dívida Pública da Sefaz. Foi o primeiro presidente da
ACEES.
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Deputado Dary
Pagung, autor do
projeto de lei do
Dia do Consultor do
Tesouro Estadual:
“recurso intelectual
para prover e gerir
as Finanças Públicas
com transparência e
efetividade”.

“nós não teríamos tido o sucesso que temos tido ao ponto
de levar o Espírito Santo a ser hoje um destaque em gestão
fiscal no país”.
Foi além. Citou o nome de dois Consultores como
exemplos do “trabalho técnico e de extrema qualidade” que
a categoria desempenhava. O 1° Tesoureiro da ACEES,
Adriano Frossard Rasseli, e o Assessor do Tesouro Estadual, Marcos Antonio Bragatto, foram mencionados
“como representantes do Planejamento e da Fazenda,
respectivamente” e que, estendido o reconhecimento a toda
a categoria, “desempenhavam um papel de fundamental
importância que nos dá, a nós gestores, tranquilidade para
tomar decisões com fundamentos muito sólidos”. Encerrou
agradecendo a atenção de todos, parabenizando a categoria
“por toda a dedicação, competência e comprometimento
que têm demonstrado nas suas atribuições e no seu trabalho”.
Foi a vez da Secretária da Fazenda, Ana Paula
Vescovi, se pronunciar. A Secretária, que desde que assumiu a pasta, em 2015, não tem medido esforços para
conscientizar a sociedade da severidade da crise financeira
que assola o país – e por tabela – o Estado, reforçou o

discurso em mais essa oportunidade. Por quase quinze
minutos, é importante ressaltar.
Antes, porém, parabenizou o Deputado Dary Pagung pela iniciativa de homenagear a carreira do Tesouro
Estadual, segundo ela, “uma iniciativa que se reveste de
vários aspectos”. Um deles era o de promover uma carreira
voltada a um dos princípios mais importantes da estabilidade institucional, ao equilíbrio fiscal e a manutenção
das regras de boa condução das Finanças Públicas. Um
outro aspecto, frisou a secretária, era o fato de que, ao
“subtrairmos recursos da sociedade, temos uma enorme
responsabilidade na sua aplicação”. Responsabilidade que,
de acordo com a secretária, “ultrapassa a mera aplicação de
normas e regras, chegando a uma responsabilidade social
e econômica com o desenvolvimento do nosso Estado, do
nosso país”.
Estendendo o cumprimento ao Secretário Régis
Mattos, destacou “o privilégio e a honra de liderar esses
representantes da carreira que muito têm nos dado em
sustentação para que possamos empreender ações, muitas
vezes difíceis, em prol das finanças do Estado”. Relembrou
que a carreira de Finanças Públicas, no Brasil, é “relatiTesouro em Foco | Jan-Mar 2016 57
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vamente jovem”. De fato, o próprio Tesouro Nacional,
órgão central do sistema de administração financeira e de
contabilidade federal, foi criado há exatos 30 anos. Sua
criação foi um passo significativo no fortalecimento das
finanças públicas no Brasil e, por sua importância, a data de
sua criação, 10 de março, foi escolhida pelos Consultores
como o dia para homenagear sua própria carreira.
Jovens também são os Consultores do Tesouro, em
sua maioria. Como fez questão de frisar a Secretária Ana
Paula, em contraponto à experiência de alguns integrantes
da carreira, que, segundo ela, têm o “trabalho de trazer a
experiência para formar essa nova geração, estes jovens
talentos do Tesouro, que tem o seu papel fundamental. ”
Encerrados os cumprimentos, a crise financeira foi
o assunto principal. Apesar de o dia ser de homenagens,
era um tema que não poderia “estar desconectado do que
está acontecendo hoje, no Brasil”. Uma situação que, segundo a Secretária, “mistura componentes de uma crise
política muito grave, mas também com reflexos substancias
sobre a economia”. O que trazia, como consequência, um
“desajuste fiscal muito grave”. Frisou, também, “como
primeira lição que fica para o Brasil: que essa [Tesouro]
58 Tesouro em Foco | Jan-Mar 2016

Secretária da Fazenda do Espírito
Santo, Ana Paula Vescovi, em discurso
na Assembleia: homenagem “é uma
iniciativa que se reveste de vários
aspectos”.

é uma instituição que nós precisamos defender com unhas
e dentes, e o Tesouro Estadual corporifica o espírito que
deve ser usado para isso - para defender as instituições
fiscais no Brasil.”
Falou, ainda, da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF). “Veio como um grande ganho, importantíssimo”.
Segundo a Secretária, dificilmente o Estado vivenciaria,
hoje, a situação financeira precária de quinze, vinte anos
atrás, porque, segundo ela, hoje já existem “travas” (no
caso, a própria LRF). Todavia, a solidez da legislação não
foi suficiente para evitar a “burla” de seus dispositivos o
que, de acordo com a gestora, foram fundamentais para
sedimentar a atual crise.
Aproveitou para falar um pouco do projeto de lei
n° 257/2016 (abordado em detalhes na página 25). “Trabalhamos nos últimos três, quatro meses, junto com Governo
Federal uma proposta de revisão da lei que deve ir semana
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que vem para o Congresso”. E, por impulso, ressaltou as início às homenagens especiais aos Consultores do Teações de ajuste fiscal implantas pelo atual governo. “(...) nós souro Estadual cujos trabalhos, reconhecidamente, foram
conseguimos empreender o nosso ajuste, dentro do nosso de importância ímpar na consolidação da categoria como
estado e pela segunda vez estamos trazendo, de novo, o sinônimo de competência nas atividades de gestão finanequilíbrio fiscal para dentro do governo. Então, faço aqui ceira no Estado. O primeiro nome a ser chamado foi a da
uma ressalva: fizemos isso, obviamente, com mecanismos Consultora do Tesouro Estadual Dineia Silva Barroso, que
que estavam a nossa altura mas, com muita gestão, com por motivos pessoais, não pode comparecer à solenidade.
muita cooperação, e com muita colaboração (...)”. Relem- Foi representada pela Consultora do Tesouro Eliane Canal.
brou que, no Estado, foram pioneiros na implantação de Seguiram-se, então, as homenagens aos demais Consuluma “pedagogia do gasto” que, segundo a secretária, se tores, nessa ordem: Maria Elizabeth Pitanga, Marcos
consistia “na coerência e no uso adequado dos recursos Antonio Bragatto, Pedro de Oliveira, Cláudia Gimenes
públicos e o alinhamento do governo com o interesse maior Rodrigues, Andressa Rodrigues Pavão e Roger Pereira
coletivo da sociedade”. Reforçou,
Ferreira.
ainda, os compromissos assumidos “TRABALHAMOS PORQUE
Apesar de ser o Dia do Consulno início da gestão: equilibrar o caixa ACREDITAMOS QUE PODEMOS,
tor do Tesouro Estadual, o Deputado
do Tesouro, não aumentar os imposDary Pagung também foi homenageaDE ALGUMA FORMA,
tos, pagar os fornecedores em dia e
do. O reconhecimento foi expresso na
CONTRIBUIR
PARA
A
MELHORIA
de pagar as dívidas deixadas pela
mensagem inscrita na placa oferecida
gestão anterior. Todos cumpridos, DA QUALIDADE DE VIDA DO
ao parlamentar: “Ao Deputado Dary
segundo a secretária, “com muita CIDADÃO CAPIXABA. E NESSES
Pagung, pelos relevantes serviços
disciplina” e “com o engajamento MOMENTOS DE CRISE EU AINDA prestados à carreira de Consultor
dessa carreira que hoje é aqui hodo Tesouro Estadual”.
TENHO MAIS CONVICÇÃO DA
menageada”.
Após a sessão, foi a vez da ConIMPORTÂNCIA
DA
CARREIRA
Deixou claro, ainda, que a
sultora do Tesouro Andressa RodriDE
CONSULTOR,
POIS
NÃO
carreira de Consultor do Tesouro Esgues Pavão falar em nome dos Contadual era “parte desse ajuste fiscal, BASTA MAIS AUMENTARMOS
sultores do Tesouro homenageados.
fundamental”. Frisou, ainda, que, ARRECADAÇÃO. PRECISAMOS
De início, deixou claro que, para ela,
“ajustado 2015, iniciamos o ano de
era uma honra estar ali representanMELHORAR A GESTÃO DAS
2016 com um desafio enorme, dada
do a categoria. Desde que assumira
FINANÇAS
PÚBLICAS”.
a queda de receita de caixa verificada
o cargo, ressaltou, “tive o prazer de
ainda no primeiro bimestre”. A Se- (ANDRESSA RODRIGUES PAVÃO, conhecer excelentes profissionais que
cretária, enfatizando que “equilíbrio EM DISCURSO NA ALES).
muito contribuíram e vem contribuinfiscal é algo que se busca permanendo para o meu constante aprendizado
temente. Não é uma agenda da qual nós possamos abrir na área pública”. Muitos, inclusive, “realmente empenhados
mão” destacou o que, segundo ela, era o motivo da car- na causa pública”, como fez questão de enfatizar.
reira existir. “Porque a gente precisa de profissionalismo
Andressa relembrou também as ações de implantae competência de fato, de treinamento, de acumulação ção do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas
de informação, de conhecimento para lidar com isso”. do Espírito Santo (SIGEFES), há dois anos. “(...) foram
Finalizou agradecendo a todos pela cooperação e pelo inúmeras as horas que passamos, a noite adentro, ali na
trabalho desempenhado, desejando “parabéns pela devida Fazenda e quem trabalhou com a implantação do SIGEFES
e merecida homenagem que é prestada no dia de hoje”.
sabe muito bem do que eu estou falando”.
Após o término da exibição de um vídeo com
E reforçou as premissas que, no seu entendimento,
imagens dos Consultores em atividades de rotina, deu-se direcionam os trabalhos da carreira do Tesouro Estadual,
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como um todo. “Trabalhamos porque acreditamos que
podemos, de alguma forma, contribuir para a melhoria da
qualidade de vida do cidadão capixaba. E nesses momentos
de crise eu ainda tenho mais convicção da importância da
carreira de Consultor, pois não basta mais aumentarmos a
arrecadação - como se ainda fosse muito possível. Precisamos melhorar a gestão das Finanças Públicas”, relembrou.
Disse, ainda, acreditar ser de suma importância que existam
carreiras fortes no serviço público, que sejam unidas, “com
profissionais valorizados e que acima de tudo consigam
exercer as suas atividades, independente das vontades
políticas. Por que governos são transitórios”, ressaltou.
Andressa finalizou sua participação relembrando,
aos colegas ali presentes, que “cabe a nós, Consultores
do Tesouro, sermos os guardiões incondicionais da sustentabilidade fiscal”. Agradeceu aos demais Consultores
que, com ela, formaram a Diretoria da ACEES na gestão
anterior, parabenizando, ainda, os atuais componentes
“pelo brilhante trabalho que vêm desempenhando em prol
de toda a nossa carreira”.
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Consultores atentos aos
pronunciamentos da Sessão:
bom número de presentes à
homenagem.

Por fim, o Deputado proponente encerrou a sessão.
Agradeceu a presença de todos e ressaltou a alegria de ter
sido, também, homenageado. E, mais uma vez reforçou o
que já tinha dito, no início da solenidade. A importância da
carreira que, segundo o Deputado e em relação às ações
do ajuste fiscal, “talvez nós não teríamos um orçamento
tão equilibrado, tão enxuto”.
Mais do que a consciência da importância da
categoria para o desenvolvimento do Estado, o que ficou,
para os presentes, foi o sentimento de que a data refletia
uma justa e merecida homenagem. Em tempos de ajuste
fiscal, os Consultores do Tesouro Estadual têm obtido o
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido com seriedade, profissionalismo e competência. Bem sintetizado nas
palavras finais do parlamentar. “Muito obrigado, muito
obrigado, mesmo, por estarem aqui nesse momento”
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INTERESSE

LÍQUIDO
& CERTO
Dúvidas e dicas de direitos previstos
na legislação nacional.

PROFISSIONAL
ENTENDENDO RESULTADOS
FISCAIS
1ª EDIÇÃO - 2015

O

monitoramento do quanto o governo contribui para a variação do endividamento
público foi implementado pelo Banco Central do
Brasil a partir da década de 1980, por intermédio
da apuração e divulgação dos resultados primário
e nominal. Em 2000, a Lei de Responsabilidade
Autor: Antônio Carlos
Fiscal (LRF) trouxe regras para o controle das
Carvalho Jr./
finanças de cada ente da Federação, tais como
Paulo Henrique Feijó
ISBN: 9788562880100 a obrigatoriedade de fixação de metas fiscais,
Edição: 1|2015
o estabelecimento de condicionantes para a
Páginas: 288
contratação de operações de crédito e medidas
Editorial: Gestão Pública
a serem colocadas em prática para garantir o
cumprimento das metas de resultado. Nesta obra,
os autores juntaram suas experiências em apuração dos resultados fiscais,
para mostrar que o assunto deve fazer parte do cotidiano. Para isso decifram
o “economês” e trazem, de uma maneira simples e didática, os principais
conceitos relacionados com a gestão da dívida pública, e explicam como
os mesmos são aplicados no Brasil

Sistema do cartão caiu: quais são
direitos do consumidor?
Se houver falha na transação de crédito ou débito, o cliente não pode
sofrer nenhum tipo de constrangimento, como ter de dar seus dados
pessoais para assegurar o pagamento.
De acordo com o art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor (CDC
- Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990), a responsabilidade pela
falha no serviço é do local comercial e da administradora do cartão.
E se o fornecedor não se dispuser a
aceitar outro meio de pagamento, o
consumidor não pode ser exposto a
nenhum tipo de constrangimento por
causa do problema (art. 42 do CDC).
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APERFEIÇOAMENTO
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INTERESSE
A N I V E R S A R I A N T E S

D O

T R I M E S T R E

AOS CONSULTORES DO TESOURO ANIVERSARIANTES DE JANEIRO, FEVEREIRO
E MARÇO, A ACEES DESEJA TODA A ALEGRIA E FELICIDADE NESSA DATA TÃO
SIGNIFICATIVA!

03 jan

Angelo Milanezi

07 fev

Marina Marques

11 jan

Julio Arana

13 fev

Gustavo Lisboa Cruz

14 jan

Marco Antônio Guilherme

20 fev

Adriano Rasseli

15 jan

André Maioli

09 mar Amilcar Carvalho

16 jan

Fernando Hostt Neto

09 mar Ana Jahel Antunes

19 jan

Ighor Davi Dias

09 mar Walter Luiz da Costa

22 jan

Andressa Rocha

10 mar

Janaina Valois

24 jan

Julierme Tosta

12 mar

Miller Martins Bertolini

28 jan

Eduardo Reis Araujo

16 mar

Ellen Botelho Martins

03 fev

Paulo Sérgio Torres

FOTO: DIVULGAÇÃO

HUMOR
PUBLICADO SOB AUTORIZAÇÃO DE WWW.MIGMEG.COM.BR. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Quem faz o
Informativo
é você,
CONSULTOR!
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Sugestões de pautas e envio de artigos:
vocefazoinformativo.acees@gmail.com
Na internet:
www.acees.com.br
A ACEES no facebook
www.facebook.com/tesouroes
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O
O

OPINIÃO
Adriano Rasseli

atual contexto econômico restritivo
demanda planejamento para que o
Estado retome sua capacidade de
investimento com recursos próprios
e possa intervir com medidas relevantes e de alto
impacto para a sociedade. O momento é de travessia
numa profunda crise econômica, política e fiscal
em nível nacional.
Diante de um cenário tão desafiador, é imprescindível que o Governo realize um grande esforço de ajuste fiscal e, simultaneamente, dedique
especial atenção ao planejamento e elaboração de
bons projetos. Princípios como a responsabilidade
fiscal e a profissionalização gerencial e administrativa devem guiar a agenda de mudanças tão necessária
neste momento.
Nesse sentido, um exemplo notável é a contribuição representada pela atuação dos Consultores
do Tesouro no Planejamento e Tesouro do Estado
do Espírito Santo, um trabalho comprometido com
uma visão profissionalizada do gerenciamento das
finanças públicas.
O Espírito Santo vem realizando seu “dever
de casa” com a readequação orçamentária, a adoção
de medidas de racionalização e qualificação dos
gastos públicos, o equacionamento de dívidas, a
compatibilização da receita com as despesas, a busca
pela recuperação da capacidade de investimentos
com recursos próprios e a elaboração do projeto de
Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual.
Tais esforços permitiram que o Estado fechasse o ano de 2015 de forma segura e relativa-

Atuação dos
Consultores
do Tesouro no
Planejamento
e no
Tesouro
Estadual
mente mais preparada para as dificuldades de 2016 que as
demais unidades da federação. Diante de um noticiário tomado de pautas negativas, é motivo de orgulho saber que o modelo capixaba é luz para a retomada do equilíbrio orçamentário-financeiro do setor público brasileiro como um todo

Adriano Frossard Rasseli é Consultor do Tesouro Estadual
desde 2014. Economista, formado pela Universidade Federal
do Espírito Santo (UFES), com especialização em Logística e
Comércio Internacional pela Universidade Vila Velha (UVV). É,
ainda, mestrando em Gestão Pública pela UFES.
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Arrecadar não
basta, é preciso
gerir com
qualidade os
recursos públicos.

U

ma coisa é clara: o governo precisa
garantir o equilíbrio sustentado das finanças públicas. No entanto, a principal
fonte de arrecadação estadual, o ICMS,
ultrapassou o ponto de ótimo e vem declinando a participação em relação ao PIB, e não há espaço para reverter esse
cenário por meio do aumento da carga tributária. Agrava-se
o cenário ao analisar as receitas de transferências, como o
FPE, que também passam por um processo de contração.
No atual contexto, o tema qualidade do gasto deixa de
ser apenas um sonho da sociedade e passa a ser a grande
preocupação dos gestores públicos. Mais do que nunca, a
bola da vez está com o Tesouro!
A criação do Tesouro Nacional em 1986 e a implantação do Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal (SIAFI), no ano seguinte, foram um
marco no controle e acompanhamento dos gastos públicos.
Outro ponto importante para o fortalecimento das áreas de
finanças públicas foi a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000. No entanto, ao dividir os avanços
da Gestão Fiscal Subnacional em dois ciclos - de 1996 a
2006 e de 2009 a 2016 - observa-se uma participação tímida de projetos relacionados com o Tesouro. Vale ressaltar
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que o primeiro ciclo contou com o apoio do Programa
Nacional de Apoio à Modernização Fiscal para os Estados
Brasileiros (PNAFE), enquanto o segundo contou com o
Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no
Brasil (PROFISCO). Estes dois primeiros ciclos foram
muito relacionados com a área de tributação. No entanto,
existe um consenso da necessidade de modernização da
área de tesouraria, o que deverá ser observado no terceiro
ciclo que está por vir e já recebe o apelido de “PROFISCO
II”.
Conforme podemos observar, inclusive, no documento elaborado pelo CONFAZ (Diretrizes e Recomendações Técnicas para o Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal
dos Estados Brasileiros):
O planejamento fiscal e financeiro está voltado
para políticas de curto prazo, em detrimento a política
sustentada por cenários de longo prazo. As estruturas

www.acees.com.br

“

Teremos muitos projetos para
serem desenvolvidos nos
próximos anos, o que representa
um espaço excelente para o
fortalecimento dos Tesouros
Estaduais. No entanto, não
podemos ficar de braços
cruzados; serão necessários
braços fortes e iniciativas
dos Consultores do Tesouro
para gerir projetos e expandir
as fronteiras de atuação da
carreira

“

dos tesouros são extremamente deficitárias além de diversificadas no país. Falta pessoal qualificado, salários
adequados e compatíveis com sua responsabilidade, planos
de carreira, capacitação, entre outros. A área financeira
dos Estados carece de um planejamento estratégico de suas
ações e modelo de gestão por resultados e da definição
de uma matriz de competências. Não existe um modelo de
gestão de tesouraria com módulos integrados de fluxos de
caixa, gestão de contas a receber, de governança corporativa dos ativos do Setor Público. A melhoria na gestão
do gasto público requer investimento nas pessoas. O Tesouro deve participar mais ativamente desde o nascedouro
das despesas, com voz ativa nas decisões e não apenas
para entender os cálculos (FPE, royalties, etc), mas para
participar do processo decisório (Exemplo: extinção da
CIDE, desoneração do IPI). Entre as soluções propostas
cabe destacar: Modelo de Gestão de tesouraria; Módulos
integrados para Gestão do fluxo de Caixa e Gestão das
Contas de Receitas; Matriz de competências e programa
de formação do perfil das áreas financeira e contábil;
Metodologia de elaboração do planejamento para os
tesouros estaduais; Banco de projetos na área financeira
e contábil; Sistema de acompanhamento e conciliação
das movimentações financeiras por meio de mensageria.
(CONFAZ, 2015, p. 32)
Ou seja, teremos muitos projetos para serem desenvolvidos nos próximos anos, o que representa um espaço
excelente para o fortalecimento dos Tesouros Estaduais.
No entanto, não podemos ficar de braços cruzados; serão
necessários braços fortes e iniciativas dos Consultores
do Tesouro para gerir projetos e expandir as fronteiras de
atuação da carreira.
O Tesouro deve se organizar para definir os projetos que serão prioritários, e isso só é possível se forem
concedidas oportunidades aos Consultores de conhecerem
outras realidades de forma a aflorar o desejo por mudanças
e a certeza de onde queremos e podemos chegar. Precisamos criar lideranças que acreditam serem possíveis as
mudanças e que sejam compromissadas com a sua implantação pois, se depender do PROFISCO II, não faltarão
recursos financeiros para os investimentos na área do
Tesouro

Andressa Rodrigues Pavão é Consultora do Tesouro
Estadual desde 2010. Economista, formada pela Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES), possui mestrado e
doutorado em Economia Aplicada pela Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São
Paulo (ESALQ/USP). É, ainda, Coordenadora Geral da
Unidade de Coordenação do Plano de Desenvolvimento da
Administração Fazendária (UCP/PROFAZ) da SEFAZ/ES desde
maio de 2015.
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ÚLTIMAS PALAVRAS

Sobre prioridades
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determinado dia é ficar deitado na cama e não falar com
ninguém, terá que se certificar, pelo menos, de que a porta estará trancada e o whatsapp com o modo silencioso
ativado.
E assim funciona em todos os domínios em que
atuamos. No ambiente de trabalho não poderia ser diferente.
Um estudo realizado no ano passado, no Brasil,
revelou que 40% dos entrevistados consideram que o
trabalho vem sempre em primeiro lugar em suas vidas.
Apesar de ser o sonho dos empregadores, a notícia ruim
é que o resultado de um outro estudo, dessa vez realizado

ILUSTRAÇÃO: FRITS AHLEFELDT

S

egundo definição do dicionário de português
on-line Michaelis, prioridade, do latim prioritate, é a qualidade ou estado de primeiro;
antecedência no tempo. Pode ser, ainda, a precedência no tempo ou no lugar; e, em uma
acepção mais pessoal, o direito de falar primeiro ou de
ser atendido em primeiro lugar.
O sentido de prioridade varia conforme o ser que
o estabelece. Para os animais, as prioridades são a alimentação e a perpetuação de suas espécies. Para o homem, a
definição pode ser estendida para um pouco além disso.
As prioridades são influenciadas, também, pelo
ambiente que nos cerca. É um direcionador da disponibilidade do indivíduo para aquilo que
ele preza, que pode ser a família, os
amigos, o trabalho, entre outros. Na
escola, a prioridade é aprender. Na
igreja, congregar espiritualmente. Assim como no supermercado, no banco e até na rua, elas
diferem conforme o objetivo
de cada um.
É evidente que a
satisfação de alguma prioridade, por mais simples
que seja, deve possuir
um ínfimo de preparação. Se sua prioridade
naquele

na Inglaterra, um ano antes, demonstrou que aqueles que resultados significativos.
trabalham mais tendem a engordar e ter problemas de saúInternalizando esse raciocínio, com aplicação
de. Nem tanto o céu, nem tanto a terra, já disse um célebre direta para a categoria de Consultor do Tesouro Estadual,
pensador.
é inexequível não evocar a recente questão do horário de
Deixando as pesquisas de lado, voltemos a falar trabalho.
das prioridades. No local de trabalho, normalmente exisEvidentemente, é uma prioridade medular para
tem grupos de prioridades bem definidos, mas que podem grande parte dos servidores do Tesouro. O notável engajaser resumidos, basicamente, em dois: as prioridades da mento da categoria no desdobramento da questão foi uma
instituição e as das pessoas. E que, inevitavelmente, quase situação poucas vezes vista nos últimos anos. Aliás, em se
sempre entram em conflito.
tratando da reputada classe, pode-se afirmar que foi um
A questão chave é: como harmonizá-las?
movimento sem precedentes. Outro ponto positivo e que
Na impossibilidade de se fazer (bem) mais de uma demonstra que aquela prioridade ficou muito bem definida
atividade ao mesmo tempo, apesar de redundante, novamen- pela quase unanimidade dos servidores.
te se volta a falar em prioridade. Mas somente para deixar
E porque não se instigar o convite para que essa
claro que é fundamental separar as situações. No trabalho, reverberação se estenda às demais esferas prioritárias da
a concentração naquilo que é a sua
carreira?
SE
SUA
PRIORIDADE
NAQUELE
missão é a prioridade. Não tem para
E, de fato, não são poucas. O mais
onde fugir. Tudo, obviamente, com DETERMINADO DIA É FICAR
importante é que a solução deve ser
moderação e racionalidade. Excessos, DEITADO NA CAMA E NÃO
buscada em conjunto, por todos. Esnem pensar.
tratégias bem definidas devem ser
FALAR COM NINGUÉM, TERÁ
Novas prioridades são tamtraçadas. E o que é estratégico tem
QUE
SE
CERTIFICAR,
PELO
bém novos desafios. E esse é um conque ser prioridade.
ceito que deve ser estendido, também, MENOS, DE QUE A PORTA
Quando se trata da coletividapara a vida extraprofissional.
ESTARÁ TRANCADA E O
de, não há como mudar o panorama
Da porta do escritório para WHATSAPP COM O MODO
sem que pessoas esforçadas e dedifora, o seu bem-estar e o da sua famícadas, com interesse em alcançar os
SILENCIOSO ATIVADO.
lia, e, por tabela, a qualidade de vida
objetivos comuns, se empenhem no
que você tem, muito provavelmente
processo. A busca coletiva deve ser
estarão listadas como prioridades número um. Ponto para realizada de forma positiva. A experiência de cada um
você!
deve ser aproveitada nesse trajeto. A soma de vontades
Nesse escrito, essa reflexão será estendida para um garantirá bons resultados no curto prazo, com certeza.
outro contexto.
A concentração dos esforços da categoria em uma
A crise econômica atual é abrangente e limitou o única prioridade aumenta as chances de fracasso. O leque
crescimento de vários segmentos profissionais, tanto na de oportunidades deve ser revisto, sempre. Se nada for
iniciativa privada como no setor público. Demissões, con- feito, é certo que tudo continuará como está. Transformar
gelamento dos salários e a suspensão de benefícios legais o trabalho em vitória requer planejamento, união e vontade
são algumas das consequências advindas desse momento de fazer as coisas acontecerem. Se é uma prioridade real,
adverso. E, sem dúvida, atingiu em cheio a estipulação tem que ser buscada a qualquer custo. 		
de diversas prioridades no ambiente institucional. Mas, e
Como bem resumiu o estadista Mohandas Kaagora? Como atendê-las nessa situação?
ramchand – mais conhecido como Mahatma Gandhi - em
É possível, pelo menos, tentar. Como já ficou cla- poucas e significativas palavras: “a ação expressa a prioro, priorizar é fazer escolhas. E, no momento atual, elas ridade”.
deveriam conciliar, no mínimo, benefícios alcançáveis e
Pensemos nisso!

Quer conhecer um
pouco mais do
nosso trabalho?

acesse www.acees.com.br
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