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Na década de 1970, 

uma nova corrente de 

economistas ganhou 

espaço no campo da 

macroeconomia. Os 

chamados economistas 

novo-clássicos adotaram 

o postulado de que os 

agentes da economia 

formavam “expectativas 

racionais” que 

neutralizavam as ações 

de política econômica do 

governo
 

As expectativas racio-
nais consistem na ideia 
de que a sociedade é 

capaz de reagir às políticas 
sistemáticas de administra-
ção da demanda total de uma 
economia. Em outras palavras, 
se o governo tenta promover 
algum estímulo na economia 
por meio de aumento de gastos 
ou redução da taxa de juros, 
os agentes anteciparão os 
efeitos de tal política, como por 
exemplo o aumento da infl ação 
no futuro, e passarão a exigir 
salários cada vez maiores, que 
por sua vez fará com que os 
efeitos da política econômica 
sejam nulos sobre o PIB. Nesse 
contexto, a política resultará 
apenas em mais infl ação sem 
que o nível de produção ou 
emprego aumente.

Observa-se, portanto, que a 
reação dos agentes em relação 
à política implementada neu-
traliza os efeitos das políticas 
econômicas. Adicionalmente, 
a visão novo-clássica destaca 
que os agentes utilizam todas 
as informações relevantes para 
prever o comportamento das 
variáveis macroeconômicas e 
que erros no processo de for-
mação de expectativas podem 
ocorrer. Quando os agentes 
cometem erros de previsão, 
poderão ocorrer crises de 
queda no PIB de um país com 
consequente aumento do de-
semprego.

A corrente novo-clássica, 
ou escola das expectativas 
racionais, ganhou espaço no 
debate econômico e foi motivo 
de inúmeras controvérsias, 
com destaque para o fato de 
considerar os agentes econô-
micos previsores sofi sticados 
e, portanto, com grande capa-
cidade de prever o futuro da 
economia. Apesar de inúmeras 

críticas com relação a essa vi-
são, observa-se, especialmente 
nos mercados fi nanceiros, o 
funcionamento do postulado 
novo-clássico no compor-
tamento de muitos ativos e 
derivativos fi nanceiros.

Esta apresentação da vi-
são novo-clássica é bastante 
oportuna no atual momento 
na economia brasileira espe-
cialmente quando se observa 
o comportamento do mercado 
futuro de juros. Enquanto a 
taxa Selic atual é de 14,25% 
ao ano, o mercado futuro de 
juros já antecipa uma queda da 
taxa de juros para 2017, com o 
contrato de DI-futuro (contra-
to futuro de juros) para janeiro 
de 2017 sendo negociado em 
torno de 13,70%, o que signifi ca 
que os agentes estão “anteci-
pando” uma provável queda de 
0,5 ponto percentual na Taxa 
Selic ainda em 2016. Para o 
início de 2018, os agentes já 
antecipam uma taxa Selic de 
12% ao ano.

Esse mesmo comportamen-
to pode ser observado no início 
do ciclo de alta da Taxa Selic, 
de 7,25% para 7,5% em abril 
de 2013.  Assim que o Banco 
Central resolveu abandonar a 
postura leniente com a infl a-
ção, os agentes rapidamente 
incorporaram nas expectativas 
que a Taxa Selic subiria muito 
mais e o DI-futuro passou a 
ser negociado rapidamente 
em patamares superiores a 
10%. Pouco tempo depois, o 
mercado futuro já precifi cava 
uma Taxa Selic em torno de 
14,25% ao ano antes mesmo 
de a Taxa Selic ter apontado 
este nível. 

Assim, é possível observar 
que de fato há um compor-
tamento, pelo menos em 
alguns mercados, de agentes 
da economia como previsores 
sofi sticados. Adicionalmente, e 
como vem ocorrendo de forma 
recorrente, tal “antecipação” 
sugere um otimismo na medida 
que prevê o início do ciclo de 
baixa da taxa de juros no fi m 
de 2016 com refl exos positivos 
para a retomada do crescimen-
to econômico em 2017.
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Expectativas racionais, 
DI-Futuro e Taxa Selic 

A Comissão Especial que analisa proposta de 
reajuste para carreiras da Polícia Federal e outras 
categorias de servidores públicos reúne-se hoje (18), 
para discutir e votar o parecer que será oferecido pelo 
relator, deputado Laerte Bessa (PR-DF). O texto, 
enviado em junho pelo Poder Executivo, altera a re-
muneração de cinco carreiras de servidores públicos 
e estabelece regras de incorporação de gratifi cação 
de desempenho a aposentadorias e pensões. 

A proposta prevê aumento salarial para cargos das 
carreiras de Policial Federal; de Policial Rodoviário 
Federal; de Perito Federal Agrário; de Desenvolvi-

mento de Políticas Sociais; e do Dnit. Os reajustes, 
que chegam a 37%, serão pagos em três parcelas 
até 2019. No caso de delegados, o salário no topo da 
carreira, que hoje é de R$ 22.805,00 passará a ser 
de R$ 30.936,91. Para o policial rodoviário federal, 
a remuneração, que hoje é de R$ 12.206,09 no fi nal 
da carreira, chegará a R$ 16.552,34 em 2019. 

De acordo com o governo, o custo da recomposição 
remuneratória das carreiras terá impacto de mais de 
R$ 2 bilhões em 2017 (R$ 2.010.400.498,00), mais de 
R$ 500 milhões em 2018 (R$ 548.206.868,00) e mais 
de R$ 500 milhões em 2019 (R$ 546.660.923,00). 

Somente após a votação 
dos três vetos, o Congres-
so poderá examinar pro-

jetos de crédito suplementar, 
como o que libera recursos para 
o Fies, e concluir a análise da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2017.

O texto principal da LDO foi 
aprovado em agosto. Ficaram 
pendentes de deliberação, 
entretanto, três destaques. O 
projeto que abre crédito suple-
mentar no valor de R$ 1,1 bilhão, 
no Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministério da Edu-
cação e de Operações Ofi ciais de 
Crédito. “O fundamental é que 
comecemos essa sessão logo 
cedo, para que até o fi nal do dia 
nós tenhamos votado todas as 
matérias”, disse Renan.

Do total de R$ 1,1 bilhão, R$ 
702,5 milhões devem suprir 
despesas com os serviços de 
administração de contratos, 
prestados por agentes fi nancei-

O Congresso vai examinar projetos de crédito suplementar, como o que libera recursos para o Fies.

Moro pede 
intimação de 
Eduardo Cunha

O juiz Federal Sérgio Moro, res-
ponsável pelas ações da Operação 
Lava Jato na primeira instância, 
enviou à Subseção Judiciária do 
Rio de Janeiro documento para 
que o ex-deputado Eduardo 
Cunha seja citado e intimado a 
respeito da ação contra ele que 
tramita na 13ª Vara Federal de 
Curitiba. O documento foi re-
gistrado no sistema da Justiça 
Federal do Paraná ontem (17).

Na semana passada, Moro de-
cidiu dar prosseguimento à ação 
em que Cunha é réu na Operação 
Lava Jato por suspeita de manter 
na Suíça contas não declaradas. 
O ex-deputado virou réu quando 
a ação ainda estava no Supremo 
Tribunal Federal. Com a perda 
do mandato, Cunha deixou de ter 
foro privilegiado e o processo foi 
enviado a Moro. O ex-deputado 
responde pelos crimes de cor-
rupção, lavagem de dinheiro e 
evasão de divisas.

Segundo o documento, a Jus-
tiça do Rio de Janeiro tem prazo 
de 30 dias para que Cunha possa 
ser citado e intimado sobre a 
acusação formulada contra ele. 
A partir da intimação, começa a 
contar um prazo de dez dias para 
que o ex-deputado apresente, 
por meio de seus advogados, uma 
resposta à denúncia (ABr).

Tramita na Câmara projeto 
apresentado pelo deputado 
Lobbe Neto (PSDB-SP) que 
isenta do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) 
um meio de transporte usado 
por milhões de brasileiros: as 
bicicletas. Atualmente válido 
para aquelas produzidas na 
Zona Franca de Manaus, a 
isenção passaria a valer também 
para as fabricadas no restante 
do país.

Conforme destaca o tucano, a 
redução do custo de aquisição 
facilitará a aquisição e uso pelas 
camadas mais pobres da popu-
lação, sem contar vantagens 
como o ganho ambiental, a di-
minuição do trânsito de carros 
e os benefícios para a saúde. “A 
adoção de bicicletas como meio 
de transporte tornou-se uma 
realidade pelo mundo afora”, 
diz Lobbe. 

Segundo ele, a necessidade 
de reduzir o uso de combustí-
veis poluentes tem levado or-
ganismos, governos e pessoas a 
se conscientizarem do consumo 
racional de produtos perecí-

Deputado Lobbe Neto (PSDB-SP).

A Comissão de Finanças e Tributação da Câma-
ra aprovou o projeto do deputado Marcos Soares 
(DEM-RJ), que permite a doação de mercadorias 
apreendidas pela Receita Federal ou incorporadas 
ao patrimônio da União – por pena de perdimento 
– a entidades sem fi ns lucrativos. A doação deverá 
acontecer em até 90 dias da apreensão por meio de 
edital com relação das mercadorias, com valor esti-
mado, prazo de habilitação de interessados e critérios 
para selecionar quem irá receber os bens.

O texto dispensa de edital a doação de pro-
dutos perecíveis ou que exijam condições espe-
ciais de armazenamento. Basta que a entidade 
donatária esteja cadastrada junto ao Ministério 
da Fazenda. A Receita Federal divulgará no 
Diário Oficial e em sua página oficial a relação 

dos contemplados e as doações recebidas.
A relatora na comissão, deputada Tia Eron (PRB-

BA), apresentou substitutivo para incorporar a 
proposta. O texto determina que as mercadorias 
irregulares apreendidas pela fi scalização sejam des-
tinadas à compra por pessoas físicas e jurídicas, por 
meio de leilão; à incorporação por órgãos públicos 
das diferentes esferas da administração; e à doação 
a entidades sem fi ns lucrativos. As mercadorias 
também podem ser destruídas.

Segundo Tia Eron, atualmente a Receita só divul-
ga em sua página a relação de bens já doados, com 
donatários contemplados e o valor avaliado de cada 
item. A proposta tramita em caráter conclusivo e 
ainda será analisada pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag,Câmara).

M
or

ei
ra

 M
ar

iz
/A

g.
Se

na
do

A
le

xs
sa

nd
ro

 L
oy

ol
aO senador Lasier Martins 

(PDT-RS) parabenizou os 
professores pela comemoração 
do Dia do Professor. O senador 
explicou que a data de 15 de 
outubro se refere ao ano de 
1827, quando o imperador Dom 
Pedro I determinou que todas 
as cidades e vilas do Brasil de-
veriam ter, obrigatoriamente, 
‘escolas de primeiras letras’.

“O que diria o imperador se 
visse aonde chegamos quase 200 
anos depois? Certamente fi caria 
decepcionado com todos os seus 
sucessores. Certamente fi caria 
assombrado ao saber que a taxa 
de analfabetos no Brasil é hoje de 
8,3% da população com mais de 
quinze anos de idade”, relatou.

Lasier Martins disse que a 
profissão de professor está 
muito desprestigiada no país, 
principalmente devido aos 
baixos salários, infraestrutura 
de trabalho precária e falta de 
valorização da carreira. O se-
nador lamentou que cada vez 

Senador Lasier Martins (PDT-RS).
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O senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES) afi rmou ontem 
(17) que o cenário econômi-
co atual é propício para que 
o Copom do Banco Central 
reduza, nesta semana, a taxa 
básica de juros, que hoje é de 
14,25%, uma das mais altas 
do mundo. 

Para ele, o ambiente favorá-
vel a uma eventual decisão foi 
gerado pelo impeachment da 
ex-presidente Dilma Rousseff, 
pela tendência de queda da 
infl ação e pela apresentação 
de propostas que geram se-
gurança para investidores, 
como a aprovação, em pri-
meiro turno, pela Câmara dos 
Deputados, da proposta de 
emenda à Constituição que 
limita o aumento dos gastos 
públicos.

Justamente o oposto do 
que ocorria na gestão de 
Dilma Rousseff, acrescentou 
o senador, ao afi rmar que a 
presidente afastada promo-
veu o desequilíbrio das contas 
públicas, com a adoção de 
políticas que classifi cou de 
“populistas”, que não cabiam 

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES).
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Congresso Nacional analisa 
hoje vetos e verba para o Fies
O presidente do Senado, Renan Calheiros, convocou sessão do Congresso Nacional para hoje (18). A 
expectativa é que sejam votados três vetos presidenciais e dez projetos de lei do Congresso

ros ao Fies. Os R$ 400,9 milhões 
restantes vão para o Enem, que 
avalia o ensino médio e é sele-
ção para o ingresso na educação 
de nível superior.

Em consequência do atra-
so na aprovação do projeto, 

estudantes têm reclamado de 
não conseguirem, desde julho, 
acessar o sistema do Fies. O 
Sindicato das Mantenedoras 
de Ensino Superior (Semesp) 
alega que o problema atinge 
1.863.731 alunos de 1.358 insti-

tuições particulares de ensino. 
A oposição antecipou que vai 
colaborar para garantir logo o 
repasse, mas destacou que esse 
dinheiro dos estudantes pode-
ria ter sido liberado por medida 
provisória (Ag.Câmara).

Cenário econômico permite 
queda de juros

no orçamento. Ferraço reco-
nheceu que a decisão do comitê 
pode ser pela manutenção do 
índice atual, mas lembrou que 
analistas do mercado estimam 
uma redução da taxa básica de 
juros de 0,25% ou de 0,5%.

“Aqui, no caso, o mais impor-
tante não me parece o quanto, 
mas me parece o sinal que o 
Banco Central estará dando 
para o mercado de confi ança de 
que a estratégia, liderada pelo 
presidente Temer, apontando 

na direção do resgate da in-
fl ação ao centro da meta será, 
portanto, uma realidade agora 
possível e viável a partir de 
tantos esforços que estamos 
fazendo para alterar essa per-
versa e nefasta realidade”.

Ferraço lembrou que a alta 
taxa de juros é prejudicial a to-
dos: além de aumentar a dívida 
dos governos, de empreende-
dores e das famílias, o índice 
elevado afasta investidores, 
observou (Ag.Senado). 

Senador lamenta desvalorização 
dos professores

Projeto isenta de IPI bicicletas 
de fabricação nacional

veis, com vistas à melhoria das 
condições do meio ambiente. 
Ainda segundo o parlamentar, 
por ter custo de fabricação mais 
baixo que os demais veículos 
de 2 ou 4 rodas, as bicicletas 
atendem à população menos 
assistida pelos meios de trans-
porte ofi cial.

“Seja como forma de me-
lhorar as condições de trafe-
gabilidade nas cidades, seja 
como meio de reduzir o efeito 

estufa, o uso de bicicletas 
reduz o tempo gasto no trân-
sito, o stress e os gastos de 
previdência e assistência social 
decorrentes dos acidentes 
com motocicletas e veículos 
de 4 rodas. Ademais, permite 
o exercício da ginástica e a 
satisfação pessoal”, completa 
Lobbe Neto ao defender o seu 
projeto, que aguarda análise da 
Comissão de Finanças e Tribu-
tação (psdbnacamara).

menos brasileiros escolham ser 
professores, por entenderem 
que a carreira não compensa. 
O parlamentar também afi rmou 
que os senadores terão muito 
a debater durante a análise 
da Medida Provisória do Novo 
Ensino Médio. Para ele, temas 
como ensino em tempo integral, 
matérias obrigatórias e optati-

vas, entre outros, terão de ser 
debatidos com profundidade.

Lasier Martins comunicou 
ainda ter apresentado uma 
emenda à MP para tornar obri-
gatória a presença de psicólogo 
ou pedagogo nas escolas de 
ensino médio para oferecerem 
orientação vocacional aos estu-
dantes (Ag.Senado).

Comissão pode votar proposta de reajuste para a PF

Regulamentação de doação de bens apreendidos


