24/04/2020

Gasto público em tempos de pandemia | Fio da Meada | Valor Econômico

Fio da Meada
Por Tathiane Piscitelli
Professora de direito tributário e nanças públicas da Escola de Direito de São Paulo da FGV, é
doutora e mestre em direito pela Faculdade de Direito da USP

Gasto público em tempos de pandemia
Enquanto isso, outras discussões tributárias relevantes – como julgamentos de peso
no Supremo Tribunal Federal e a reforma tributária – ficam em suspenso
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O início da crise financeira no país em 2014 foi marcado por decretos de calamidade
financeira publicados pelos Estados e alguns municípios. O primeiro deles foi o
Estado do Rio de Janeiro, seguido do Rio Grande do Sul. No início de 2019, sete
Estados já tinham recorrido ao expediente: Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Roraima. Apesar de não haver
previsão na legislação do instituto, os decretos tinham por objetivo relativizar as
obrigações fiscais dos entes, além de facilitar a obtenção de auxílio financeiro por
parte da União.
Diante da pandemia do coronavírus, um outro instituto, este sim com previsão
expressa na Lei de Responsabilidade Fiscal, passou a ocupar os noticiários: a
decretação de calamidade pública. A despeito da relativização da doença propagada
por Bolsonaro, ontem o governo federal solicitou ao Congresso Nacional o
reconhecimento de tal estado. No mesmo dia, a Câmara dos Deputados aprovou.
Falta o Senado.
Os efeitos práticos serão muitos, especialmente da perspectiva de autorização de
despesas e mitigação de regras fiscais.
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A despesa pública, como é sabido, depende de autorização legal específica para ser
realizada, além da indicação da respectiva fonte de financiamento. No geral, essa
autorização está prevista na lei orçamentária anual, que é o instrumento que
discrimina as receitas e despesas para o período de um ano. Contudo, na hipótese
de a despesa não estar prevista no orçamento ou no caso de a previsão ser
suficiente, a legislação prevê uma outra figura: o crédito adicional. Trata-se, aqui, de
autorização de despesa por ato normativo próprio, que tem por objetivo viabilizar o
gasto não previsto ou insuficientemente dotado.
Nos termos do artigo 41 da Lei nº 4.320/194, há três modalidades de créditos
adicionais: os suplementares, os especiais e os extraordinários. A diferença entre
eles está em sua motivação. Enquanto o crédito suplementar destina-se ao reforço
de uma dotação orçamentária, os especiais e extraordinários prestam-se a atender
despesas não previstas no orçamento.
Contudo, serão os créditos extraordinários que farão frente a despesas urgentes e
imprevistas em razão de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Nesse
caso, inclusive, tendo-se em vista a urgência da despesa, a Constituição autoriza que
tais créditos sejam abertos via medida provisória, afastando-se da regra geral
relativa à necessidade de aprovação por meio de lei ordinária.
Portanto, o primeiro efeito da decretação de estado de calamidade pública está na
possibilidade de realização de despesas não computadas no orçamento e
autorizadas por medida provisória. Some-se a isso o fato de que, nos termos do
artigo 107, parágrafo 6º, inciso II do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT), as despesas decorrentes de créditos extraordinários não serão computadas
na regra do teto de gastos, em vigor desde 2017.
Ao lado disso, devemos lembrar que o estado de calamidade pública também está
contido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e sua decretação relativiza o
cumprimento de limites e prazos relacionados com despesas de pessoal e
endividamento público.
A medida é necessária. Com a evolução da epidemia no Brasil, não apenas teremos
uma demanda crescente de serviços de saúde, mas, também, aumento dos gastos
sociais. Segundo dados do IBGE, a taxa de informalidade média no país para o ano
de 2019 foi de 41,1%: recorde na série iniciada em 2016. O auto-isolamento social irá
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resultar na impossibilidade de esses trabalhadores receberem os recursos mínimos
que são necessários para a sua sobrevivência. O governo não poderá ignorar esse
cenário.
Ao lado disso, há expectativa real de queda da arrecadação tributária. Com a
redução da atividade econômica as receitas públicas igualmente minguarão,
tornando o futuro ainda mais incerto.
O reconhecimento do estado de calamidade pública é um primeiro passo para
direcionar recursos de modo mais rápido para as áreas de saúde e assistência
social. Enquanto isso, outras discussões tributárias relevantes – como julgamentos
de peso no Supremo Tribunal Federal e a reforma tributária – ficam em suspenso. É
preciso organizar minimamente o orçamento público para atender os tempos duros
que estão por vir.

Mais do Valor Econômico
Aneel mantém bandeira verde em maio, sem custo adicional na conta
de luz
É o quarto mês consecutivo de bandeira tarifária verde na conta de luz
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24/04/2020 18:45 — Em Brasil

Sobe para 210 os infectados que acessaram instalações de petróleo no
mar
Eles fazem parte dos 413 casos confirmados entre as empresas de E&P no Brasil, segundo a
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

24/04/2020 18:37 — Em Brasil

Vulcabras Azaleia fará retomada parcial das operações em todas as
unidades
Segundo a companhia, nas unidades de Horizonte (CE) e Itapetinga (BA), a retomada
acontecerá a partir de segunda (27), com redução de jornada e salário em 70%
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24/04/2020 18:36 — Em Empresas

Governo avalia suspensão temporária de contribuições em fundos de
pensão
Diante da pandemia, Conselho de Previdência avalia ainda permitir o resgate de 10% das
reservas ou 50% das contribuições facultativas pelos trabalhadores
24/04/2020 18:32 — Em Finanças

Moro nega ter condicionado troca na PF por indicação ao STF
Acusação foi feita por Bolsonaro
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Análise: Acuado, presidente apela ao núcleo duro do bolsonarismo
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