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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O comportamento do governo interino de Michael Temer, em relação à renegociação das dívidas
estaduais, mostra um novo formato para acobertar as ineficientes administrações financeiras estaduais
gerenciadas recentemente pelos últimos governos .
No passado recente os governos estaduais elevaram suas estruturas de gastos, sobretudo com
pessoal, influenciados fortemente pela elevação das receitas tributárias. Atualmente tais benefícios
alcançaram patamares que não se adéquam à realidade da arrecadação obtida.
Os desequilíbrios financeiros nas contas públicas estaduais tem sido demonstrados em diferentes
situações, descumprindo, inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal. As recentes divulgações das DEA
(Despesas de Exercícios Anteriores) são claras demonstrações desse fato.
No plano federal o Governo interino tenta trocar o apoio à sua própria sobrivência e à estratégia
de desmonte das políticas sociais com a “cavalgada fiscal” de suspensão por 6 meses e futura atenuação
da forma de pagamento da dívida pelos estados. O chamada “novo” regime fiscal condena a maioria da
população de volta à miséria e ao mapa da fome da ONU.

2 – DESPESAS ESTADUAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Prof. Flávio Riani
Um dos pontos centrais da Lei de Responsabilidade Fiscal está relacionado ao impedimento de
passar despesas de um exercício para o exercício seguinte.
Em anos mais recentes os governos no Brasil, nas suas três esferas, foram beneficiados com
expressiva elevação das receitas, sobretudo as tributárias, resultantes da elevação das atividades
produtivas, fontes básicas da estrutura tributária brasileira. Em função disso muitos governos estaduais, e
também municipais, criaram despesas e elevaram os valores de algumas despesas fixas já existentes, de
forma desordenada, acobertados pela significativa elevação real de suas receitas.
Muitas dessas elevações se tornaram gastos permanentes do governo, cujos montantes hoje
apurados ultrapassam , em quase todas unidades , sua capacidade de obtenção de receitas. Como
conseqüência disso, muitas esferas de governo estaduais e municipais passaram a descumprir a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

– EXPEDIENTE –
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais: Grão-Chanceler – Dom Walmor Oliveira de Azevedo | Reitor – Professor Dom
Joaquim Giovani Mol Guimarães | Vice-Reitora – Professora Patrícia Bernardes | Assessor Especial da Reitoria – Professor José Tarcísio
Amorim | Chefe de Gabinete do Reitor – Professor Paulo Roberto Souza | Chefia do Departamento de Economia – Professora Ana Maria
Botelho | Coordenação do Curso de Ciências Econômicas – Professora Ana Maria Botelho | Coordenação Geral – Professor Flávio Riani e
Professor Ricardo F. Rabelo
Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais: Prédio 14, sala 103 | Avenida Dom José Gaspar, 500 | Bairro Coração Eucarístico
CEP: 30535-901 | Tel: 3319.4309 | www.pucminas.br/iceg/conjuntura | icegdigital@pucminas.br

Uma dessas demonstrações está apresentada na tabela 1 e no gráfico 1 que destacam o
volume de DEA (Despesas de Exercícios Anteriores) apurados em 24 Estados Brasileiros em 2015.
Tabela 1 - Despesas de Exercícios Anteriores
Brasil - Estados - 2015
R$ milhões
% Relativo
M.Gerais
2.117
13,8
Bahia
1.659
10,8
Rio de Janeiro
1.536
10,0
Pará
1.376
8,9
R.G.Sul
1.344
8,7
Dist.Federal
1.335
8,7
Pernambuco
789
5,1
Paraná
751
4,9
Tocantins
689
4,5
Amazonas
597
3,9
Piauí
503
3,3
São Paulo
456
3,0
Santa Catarina
442
2,9
Ceará
340
2,2
Espírito Santo
308
2,0
Mato Grosso
270
1,8
Sergipe
212
1,4
Maranhão
159
1,0
Rondônia
108
0,7
Amapá
106
0,7
Paraíba
98
0,6
Alagoas
87
0,6
R.G.Norte
72
0,5
Acre
41
0,3
Total
15.395
100,0
Fonte: Si confi /STN - Jorna l Va l or econômi co 20/06/2016

Dados da tabela 1 mostram que 24, dos 27 Estados brasileiros, apresentaram em 2015 um
volume de Despesas de Exercícios Anteriores equivalentes a R$ 15,4 bilhões. Tais valores são
referentes ao ano de 2015 e foram transferidos para serem quitados em 2016, o que caracteriza
claro descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Minas Gerais se apresenta como o Estado com maior volume de dívidas escondidas de
exercícios anteriores, cujo montante equivale a 13,8% do total apresentado pelos Estados
destacados na tabela 1.
Esses casos, por mais que se queira justificar, representam situações de descumprimento
da Lei de Responsabilidade Fiscal em circunstâncias ainda mais agravantes por não fazerem, em
sua grande maioria, parte das despesas orçamentárias previstas para o ano.

Dentre os Estados que apresentaram essas despesas em 2015, o Rio de Janeiro foi o que
gerou maior crescimento em relação ao exercício anterior, atingindo 185%, seguido de Minas
Gerais e Bahia respectivamente com 130% e 77%. Ressalte-se que no Distrito Federal o
crescimento foi 102%.
A situação dessas despesas gera dois agravantes inter-relacionados: primeiro é o de que
esse artifício melhorou formalmente os indicadores estaduais relacionados ao resultado primário
e às despesas de pessoal; segundo é o que se caracteriza claro descumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Nesses casos, por envolver administradores de partidos diferentes, não tem havido
interesse da Professora Janaina Paschoal em apresentar pedidos de impeachment para os
governadores. Aliás, se ela levasse tal situação ao extremo teria que incluir também a maioria dos
prefeitos, uma vez que o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal é generalizado. Aliás,
a única situação que ainda pairam dúvidas é justamente a referente às chamadas “pedaladas
fiscais” supostamente cometidas pela presidenta Dilma Rousseff.

Gráfico 1 - Despesas de Exercícios Anteriores
R$ milhões 2015 - Estados
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3 – DÍVIDAS ESTADUAIS – RENEGOCIAÇÃO
Os pontos destacados no item 2 anterior seriam boas justificativas para a não
renegociação das dívidas com os governos estaduais no momento atual por duas razões
fundamentais: a primeira deve-se ao fato de ter havido, como comentado no item anterior,
ineficiências no gerenciamento financeiro dos Estados ; o segundo refere-se à situação privilegiada
que tal negociação ocorre, beneficiando um reduzido número de Estados que efetivamente têm
problemas com endividamento.Conforme mostra a tabela 2 de um total de R$ 494,1 bilhões de

estoque da dívida dos Governos Estaduais com o Governo Federal (Tesouro) R$ 418,9 bilhões são
devidos por apenas 4 Estados, representando 84,8% do estoque total.
Tabela 2 - Estoque da Dívida Pública Estadual - 03/2016 - R$ milhões
Estados
São Paulo
M.Gerais
R.Janeiro
R.G.Sul
Sub-total(1)
Goiás
Paraná
Santa Catarina
Alagoas
Sub-total(2)
Sub-total(3)
Demais Estados
Total
Fonte: Bacen

Tesouro
225.903
81.669
58.025
53.265
418.862
13.033
10.573
9.164
8.293
41.063
459.925
34.182
494.107

Tipos de Endividamentos
I.F.Públicas
I.F. Particulares
17.633
167
14.911
1.140
20.696
1.269
2.039
55.279
2.576
7.474
192
5.282
250
5.567
286
718
8
19.041
736
74.320
3.312
41.554
795
115.874
4.107

Total
243.703
97.720
79.990
55.304
476.717
20.699
16.105
15.017
9.019
60.840
537.557
76.531
614.088

Conforme pode ser melhor observado na tabela 3, a concentração das dívidas estaduais se
tornam ainda maior se considerarmos mais 4 Estados. Ao considerá-los percebe-se que eles são
responsáveis por mais de 93 % das dívidas totais dos Estados com o Tesouro Federal
Tabela 3 - Estoque da Dívida Pública Estadual - 03/2016 - R$ milhões
Estados
São Paulo
M.Gerais
R.Janeiro
R.G.Sul
Sub-total(1)
Goiás
Paraná
Santa Catarina
Alagoas
Sub-total(2)
Sub-total(3)
Demais Estados
Total
Fonte: Bacen

Tesouro
45,7
16,5
11,7
10,8
84,8
2,6
2,1
1,9
1,7
8,3
93,1
6,9
100,0

Tipos de Endividamentos
I.F.Públicas
I.F. Particulares
15,2
4,1
12,9
27,8
17,9
30,9
1,8
47,7
62,7
6,5
4,7
4,6
6,1
4,8
7,0
0,6
0,2
16,4
17,9
64,1
80,6
35,9
19,4
100,0
100,0

Total
39,7
15,9
13,0
9,0
77,6
3,4
2,6
2,4
1,5
9,9
87,5
12,5
100,0

Nesse sentido, as concessões geradas pela negociação das dívidas devidas ao Governo
Federal beneficiam mais fortemente um número reduzido de Estados, mais especificamente São
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
3.1 – ITENS DA RENEGOCIAÇÃO
A estimativa do resultado financeiro decorrente da renegociação das dívidas estaduais
alcança um montante equivalente a R$ 50 bilhões escalonados até 2018.
De um modo geral os itens que compõem a negociação das dívidas estaduais com o
Tesouro Federal podem ser descritos da seguinte forma:

- Carência de 100% do serviço da dívida nos primeiros seis meses (2016);
- Exceção para o Estado de São Paulo cujo alívio financeiro será limitado a R$ 400 milhões
mês;
- A partir de 2017 os pagamentos dos serviços aumentam 5,5% mensalmente até o mês de
julho de 2018;
- A partir do 25º mês o pagamento passa a ser integral (agosto de 2018):
- Pagamentos das dívidas judicializadas serão feitos em 24 meses, a partir de julho de
2016;
- amplia o alongamento da dívida por mais 20 anos,
sendo que
as com o BNDES
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) por mais 10 anos;
- Custo total equivalente a R$ 50 bilhões, sendo R$ 20 bilhões em 2016 e R$ 15 bilhões em
2016 e 2017
Condições básicas para o acordo:
- Estados se comprometem a desistir de ações que pedem a aplicação dos juros simples;
- Despesas nos Estados deverão crescer de acordo com a inflação do exercício anterior,
como pretende o Governo Federal agir em relação às suas despesas.
Tais concessões, como mencionado, aliviarão momentaneamente a situação dos Estados
devedores, principalmente os com dívidas mais elevadas, porém com impactos residuais nos
demais Estados.
Essa renegociação, a exemplo da ocorrida em 1998, não resolverá o problema das dívidas
estaduais e seguramente, em anos próximos vindouros tal assunto voltará à tona, exigindo novas
rodadas de negociações.

4 - NOVO REGIME FISCAL DE TEMER: RUMO AO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO E SOCIAL
PERMANENTE

Prof. Ricardo F. Rabelo
O governo interino tem demonstrado um furor no desmonte das políticas públicas do
Estado brasileiro como se tivesse acabado de ser eleito com uma votação popular extraordinária,
o que lhe daria uma legitimidade ampla e inquestionável. A mais recente iniciativa é a de
estabelecer uma total submissão do Orçamento do Governo ao compromisso de pagamento dos
juros da Dívida Pública como nem a Lei de Responsabilidade Fiscal conseguiu fazer. Trata-se de
garantir, por um período que ultrapassa não só o seu restrito mandato, mas o de qualquer futuro
governo nos próximos 20 anos.
A ideia, já estabelecida em uma proposta de emenda constitucional, é de fixar um
princípio rígido para os gastos públicos - as chamadas despesas primárias - e deixar como estão portanto variando aos sabores das oscilações conjunturais os demais componentes de uma
verdadeira política fiscal - as receitas tributárias, o montante da dívida e o fator principal gerador
de volatilidade nos gastos públicos - os juros pagos pelo governo aos portadores de títulos da
dívida.

A penalização pelos gastos acima do teto fixado de variação pela inflação do ano anterior
não atinge as enormes quantias gastas com o pagamento do juros, que permanecem intocáveis ao
sabor dos humores do Copom que, como se sabe, variam de acordo com os interesses do mercado
financeiro com a justificativa de cumprir a meta de inflação. Os dados e o gráfico abaixo mostram
que é questionável a influência da alta de juros sobre a atual inflação brasileira, sendo que no
período recente, depois da sua histórica redução, a taxa básica de juros praticamente dobrou em
termos nominais e a inflação continuou sua trajetória de alta ultrapassando a tão temida barreira
dos dois dígitos. Isto tem sido demonstrado nesta Carta ao longo do tempo, sendo que a inflação
depende de outros fatores que não a pressão da demanda, para o que a taxa de juros seria um
instrumento pretensamente eficiente.
Gráfico 2
Evolução da Taxa Selic e o IPCA 2011-2015
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O armamento pesado do governo interino se dirige frontalmente contra os gastos sociais,
responsabilidade do Estado fixada pela Constituição de 1988 que não pode ser considerada tão
pródiga em benefícios sociais como argumentam os seus críticos contumazes, pois consagrou uma
estrutura tributária regressiva, em que na maioria dos impostos pagam mais os que têm menor
renda.
No capítulo de direitos sociais, que desde então têm sido implementados pelos vários
governos e principalmente pelos governos Lula e Dilma, estabeleceu-se o principio de que haveria
de ter atendimento das necessidades básicas de saúde, educação, seguridade e assistência social.
Todos sabem que, apesar disso, os serviços prestados são precários. Mas, de acordo com a nova
PEC de irresponsabilidade social, no caso de descumprimento do limite estabelecido, fica "vedada
concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de servidores públicos,
bem como criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesas; alteração de
estrutura de carreira com aumento de despesas, admissão ou contratação de pessoal e a

realização de concursos." A pretensa restrição aos gastos com funcionários públicos esconde, na
verdade, a restrição aos gastos sociais, já que ainda não se inventou uma forma de oferecer
serviços deste tipo sem médicos, professores, dentistas e funcionários técnico-administrativos.
O mais importante, no entanto, é o desrespeito frontal à Constituição. Como afirmam
Bastos e Mello, pesquisadores da Unicamp:
"De um ponto de vista estrutural, a radicalidade da proposta de corte do gasto em
educação e saúde pública apresentada por Temer e Meirelles é impressionante. A
regra que impede a ampliação real do gasto público, levado a apenas acompanhar
a taxa de inflação, representa o desmonte do Estado brasileiro no longo prazo.
Obriga o governo a cortar radicalmente os dispositivos legais e constitucionais que
preveem ampliação da cobertura de bens públicos. O arranjo da Constituição de
1988 para a saúde (SUS) e a luta para comprometer todas as esferas da federação
com ampliação dos recursos para o sistema educacional, consubstanciada no
Plano Nacional de Educação (PNE), caem por terra com uma canetada só." (*)
Os autores desta “inteligente” medida se esquecem que o gasto social tem um efeito
multiplicador calculado acima de 1,3 ou seja, é um gasto que tem efeito no crescimento da
economia o que significa que esta proposta só tende a aprofundar o processo recessivo e produzir
um desequilíbrio fiscal praticamente permanente, por 20 anos
De acordo com o comunicado no. 75 do IPEA, “os resultados para o crescimento do
produto após a simulação de um incremento no valor dos gastos públicos sociais de 1% do PIB na
matriz, são que ao final do ciclo gerou-se um crescimento do PIB de 1,37%. “ (**). Ressalte-se que
o mesmo cálculo aplicado aos juros da dívida pública gerou um multiplicador de apenas 0,71% ou
seja praticamente a metade do multiplicador dos gastos sociais.
4.1 – CONTINUIDADE DA ESPECULAÇÃO FINANCEIRA COM A DÍVIDA PÚBICA
Apesar disto, a proposta não adota qualquer medida para coibir o aumento desmedido e
exponencial da Dívida Pública, como mostrou o Prof. Riani em artigo nesta Carta no. 45 (fevereiro
de 2016). De acordo com o prof. Riani, "os dados revelam que entre 2013 e 2015, ou seja, em dois
anos o estoque da dívida pública bruta brasileira elevou-se em R$ 1,2 trilhão" ,sendo que a parte
mais expressiva é a dívida interna e nesta, a dívida mobiliária. Outro aspecto fundamental é que
nenhuma medida foi adotada em relação à estratosférica taxa de juros brasileira. Apesar das
declarações do novo presidente do Banco Central, dificilmente haverá queda da taxa real de juros,
pois ao defender a manutenção da meta de 4,5% de inflação e se comprometer a cumpri-la,
certamente implicará em manutenção ou até mesmo aumento da taxa. Ao ser considerado
membro da "equipe econômica dos sonhos" pela Goldman Sachs e ter sido economista chefe do
Banco Itaú até dias atrás, seus compromissos são, antes de tudo, com a saúde do mercado
financeiro e dos bancos, não da economia ou da população brasileira.
______________________________
(*) Bastos, Pedro Paulo Zahluth e Mello,Guilherme Santos - A regra fiscal de Temer Meirelles: um ataque aos direitos
sociais Disponível em http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Economia/A-regra-fiscal-de-Temer-Meirelles-um-ataque-aosdireitos-sociais/7/36200 Último acesso em 18/06/2016
(**) Comunicado IPEA no. 45 – IPEA - Disponível em www.ipea.gov.br Último acesso em 18/06/2016

Gráfico 3
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Fonte: STN (2015)
4-2 PROPOSTA DO GOVERNO INTERINO: ABANDONO DAS POLÍTICAS SOCIAIS POR 20 ANOS
Isto explica porque a promessa do presidente interino de não alterar os percentuais de
gastos com saúde e educação ter sido descumprida neste "novo regime fiscal". A PEC enviada pelo
governo ao Congresso estabelece que os gastos mínimos com saúde e educação passarão a ser
corrigidos pela inflação do ano anterior. A proposta é que esse teto de gastos vigore por 20 anos,
não podendo ser alterado até o nono ano. A regulamentação atual que determina uma vinculação
à receita líquida federal nestes dois itens não será mais obedecida.
De acordo com dados do Tesouro Nacional, os gastos com saúde tiveram crescimento real
de 6,25% ao ano entre 2003 e 2015, sendo que, no caso da educação, essa alta foi de 8,5% acima
do IGP-DI. Se implantada a proposta do governo interino, o crescimento real das despesas do
governo com educação e saúde, acima da inflação será zero. De acordo com o ex-ministro da
Educação Aluízio Mercadante , em cinco anos o governo Dilma investiu R$ 54 bilhões acima do
mínimo exigido pela Constituição Federal. Segundo Mercadante, se essa nova regra tivesse sido
aplicada nesses 10 anos anteriores, nós teríamos tido uma perda da ordem de R$ 500 bilhões. Mas
a desconsideração do governo interino com a população brasileira não se restringe somente a
estes dois itens.

Gráfico 4
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Para reduzir os gastos sociais o governo interino toma como parâmetro o nível que eles
tiveram no final dos anos 90 (entre 10 e 12% do PIB). Todo o esforço do "novo regime fiscal" é
chegar a esta meta no final dos 20 anos, ou seja, em 2036. Se compararmos com o período dos
governos Lula e Dilma podemos ver o tamanho do corte que está sendo proposto. Nesse período,
de acordo com recente estudo da Secretaria do Tesouro Nacional, houve forte crescimento do
gasto social público no Brasil. Em 2002, o governo federal gastou R$ 422 bilhões, equivalentes a
12,6% do Produto Interno Bruto (PIB). Em 2015, os dispêndios sociais alcançaram a cifra de R$ 928
bilhões, representando 15,7% do PIB.
Considerando que a evolução do PIB até este futuro distante é difícil de prever, pode-se,
no entanto, verificar que se implantará uma lógica perversa, de restrição permanente de gastos
sociais, rompendo com a trajetória de igual período passado. E a economia brasileira voltará à
tendência de cada vez maior concentração de renda vivida desde a década de 60 do século XX.
O pior é que, ao contrário do que se pode esperar, nenhum governo poderá mudar esta
lógica, porque haverá punições se quiser fazê-lo. Teremos, portanto, uma piora permanente na
oferta de serviços como educação, saúde, saneamento e promoção social. A emenda já encolhe
gastos nesta área. Além disso, há uma ação decidida para cortar também benefícios específicos,
como é o caso do chamado BPC – Benefício de Prestação Continuada, garantido pela LOAS – Lei
Orgânica da Assistência Social. Atualmente, o BPC de um salário-mínimo é pago a idosos e
pessoas com deficiência quando a renda familiar não ultrapassa um quarto do salário-mínimo.
Outra vítima da tesoura do governo interino é o abono do PIS-Pasep, pago anualmente aos que

ganharam no máximo cinco salários mínimos no ano anterior, com carteira assinada (não inclui
domésticos).
4-3 QUEDA DO PIB NO 1o. TRIMESTRE DEVERÁ SE ACENTUAR COM MEDIDAS DO GOVERNO
INTERINO
O resultado final será o prolongamento da situação de queda do PIB registrada no 1o.
trimestre de 2016. já que as medidas são claramente recessivas, pois impedem a atuação de um
fator fundamental para o crescimento que é o gasto social do governo e que atua como medida
anticíclica em períodos como o atual, em que a recessão já está ocorrendo. Além do mais, a
manutenção de um alto nível da taxa de juros básica tem uma influência no mesmo sentido.
De acordo com o IBGE, o PIB registrou queda de 0,3% no primeiro trimestre de 2016
contra o último trimestre de 2015. Nem mesmo o setor agropecuário teve um desempenho
poistivo como em período anteriors: recuou 0,3%. Já a indústria teve queda de 1,2% e setor de
serviços teve redução de 0,2%.
Surpreendentemente, na indústria, o pior resultado foi da extrativa mineral, com recuo de
1,1%, ao contrário do desempenho positivo em períodos anteriores. A indústria de transformação
teve resultado negativo de 0,3% sendo este o sexto trimestre consecutivo em que essa redução
ocorre. Já a construção civil teve recuo 1,0% Apenas a atividade de eletricidade e gás, água,
esgoto e limpeza urbana apresentou resultado positivo de 1,9%.
No setor de serviços houve queda do comércio (-1,0%), a intermediação financeira e
seguros (-0,8%) e os serviços de informação (-0,7%) e transporte, armazenagem e correio (-0,4%).
Já os subsetores de outros serviços (0,1%), administração, saúde e educação pública (0,1%) e
atividades imobiliárias (0,0%) não apresentaram nem alta expressiva nem queda, ficando
praticamente estáveis.
Ressalte-se que, analisando pela ótica da despesa, a maioria de seus componentes
apresentou queda, a começar pelo investimento, já que a formação bruta de capital fixo recuou
2,7%. Outro indicador importante de que o processo recessivo vai continuar é a queda consumo
das famílias (-1,7%) . Apenas um componente do PIB foi positivo: a despesa de consumo do
governo, que teve variação positiva de 1,1% em relação ao quarto trimestre de 2015. Item esse
que as recentes medidas podem reduzir-se expressivamente. O setor externo também contribuiu
para que a
queda não fosse mais forte, já que as exportações de bens e serviços
apresentaram crescimento de e 6,5%, ao passo que as importações de bens e serviços tiveram
queda de 5,6%.
A instabilidade do atual governo interino tem se acentuado cada vez mais, pois cresce a
oposição da sociedade civil e não apenas dos partidos hoje na oposição. Não se sabe, portanto, se
este "novo regime fiscal" será de fato implementado, pois a simples divulgação das medidas
previstas já aumentou a resistência e não só dos setores afetados mais diretamente.

Rejeita-se, sobretudo, a deformação total do projeto nacional que vem se construindo ao
longo de décadas, como continuidade do espírito que norteou a elaboração da Constituição de
1988 de desenvolvimento econômico com distribuição de renda e manutenção da sobrenaia
nacional. Por isso mesmo o governo resolveu fazer uma absurda negociação com os governos
estaduais, vinculando uma renúncia temporária à cobrança da dívida dos estados ao esforço
político destes governos para a aprovação do "novo regime fiscal" no Congresso, conforme é
analisado pelo prof. Riani. Negocia-se, também, de forma não tão transparente a própria
sobrevivência do atual governo interino, não havendo aí também qualquer limite para uso das
verbas públicas e para o abandono de qualquer principio de defesa da soberania nacional como no
caso do pré-sal e , mais recentemente, com a admissão de circulação livre no país de companhias
aéras com 100% de capital estrangeiro, sem exigência de contrapartida do seu país de origem.

