
Há séculos o comércio 

é caracterizado 

por intercâmbios e 

transações entre duas 

partes

Graças às megatendên-
cias tecnológicas - como 
computação em nuvem, 

mobilidade e a inteligência 
artifi cial -, hoje as barreiras 
entre os mundos físico e digi-
tal estão em colapso, abrindo 
a oportunidade para criar 
experiências relevantes, per-
sonalizadas e em tempo real 
para consumidores em todo o 
mundo. A experiência humana 
que temos de um produto ou 
serviço torna-se uma só com 
a marca e com o produto que 
estamos consumindo.

Isso, certamente, não é novo.  
As coisas mudaram quando as 
tecnologias industriais permi-
tiram a produção em massa 
e os meios de comunicação 
possibilitaram a conexão entre 
produtos e marcas através da 
mensagem aspiracional, suge-
rindo o acesso a uma experi-
ência. Durante grande parte 
do século passado, o valor de 
uma marca estava associa-
do à sua capacidade de ser 
compartilhada e ligada a uma 
comunidade mais ampla. 

Como Andy Warhol de ma-
neira icônica divagou: você 
pode estar assistindo TV e vê 
a Coca-Cola, e você sabe que 
o presidente bebe Coca-Cola, 
Liz Taylor bebe Coca-Cola; e 
basta pensar, você pode beber 
Coca-Cola também!

Hoje, graças a tecnologias 
digitais, vemos como a força e a 
energia de uma marca vêm de 
sua capacidade de se envolver 
em um âmbito mais individual 
com o consumidor, fornecendo 
informação, produtos e servi-
ços que podem melhorar a sua 
vida ou - pelo menos - evitar 
o atrito típico de uma jornada 
do cliente mal orquestrada. 
E nós consumidores da era 
digital estamos em todos os 
lugares – e ao mesmo tempo. 
Assistimos TV enquanto che-
camos e-mails e ligamos para 
o gerente do banco enquanto 
acessamos uma ou duas redes 
sociais. 

Poder identifi car e enten-
der o comportamento desse 
consumidor, para entregar 
uma mensagem consistente 
e individualizada – além de 
prever seus próximos passos 
e desejos – não é mais coisa 
do passado. Novas tecnologias 
que combinam análises em 
tempo real e machine lear-
ning estão revolucionando a 
maneira como as empresas 
interagem com seus con-
sumidores e como estão se 
reorganizando de um ponto 
de vista estrutural e de min-
dset. Dois pontos-chave desta 
mudança são:

Quebrar os silos. Durante 
o século passado, Madmen 
e Mathmen estavam em 
desacordo um com o outro. 
Dados de um lado, e “The 
Big Idea” do outro. Criativos 

versus Geeks. Não foi amor à 
primeira vista. Hoje, as coisas 
mudaram: disciplinas de ne-
gócios, comumente fechadas 
em silos, como analytics e 
design estão olhando um para 
o outro não mais como estra-
nhos, mas como as peças que 
faltavam no quebra-cabeça de 
comunicação sofi sticado. No 
lado criativo, a habilidade de 
imaginar e trazer à vida um 
belo conteúdo que permite 
experiências mágicas é uma 
obrigação. 

Na verdade, com a prolifera-
ção de telas, com a obviedade 
de que o primetime é agora 
tempo real, a necessidade 
de um belo conteúdo é mais 
importante que nunca. E a 
capacidade de usar a tecnolo-
gia para permitir um fl uxo de 
trabalho criativo, sem amarras, 
é uma vantagem competitiva 
para qualquer empresa. Por 
outro lado, os meios altamente 
sofi sticados para automatizar 
funções críticas de negócio 
como otimização de mídia, ge-
renciamento de conteúdo de 
omni-screen e gerenciamento 
de audiência estão disponíveis 
para dar vida a esse conteú-
do, de forma personalizada 
e focada.

A arte do negócio inaca-
bado. Uma diferença crucial 
com a qual nos deparamos 
quando nos deslocamos entre 
experiências físicas e digitais 
é que esta última está em 
aberto, em constante mudan-
ça, inacabada por defi nição. 
A beleza e o desafi o de uma 
empresa que coloca digital em 
seu core é a possibilidade de 
fazer ajustes e movimentos 
rápidos, interações constan-
tes e evoluções mensuráveis. 
No velho mundo, produzir um 
disco era um processo bastan-
te padronizado, que envolvia 
a gravação em um estúdio, 
edição, impressão em vinil e 
distribuição. 

Uma vez que o disco estava 
na rua, ele estava na rua: não 
existia mais edição ou ajustes. 
O oposto é verdadeiro quando 
falamos de experiências digi-
tais, que são fl uidas e em um 
loop constante de feedback e 
ajustes, com a tensão criada 
para equilibrar simplicidade 
e sofi sticação, serviço de alto 
valor e prazer, resposta em 
tempo real e valor a longo 
prazo.

Os atores deste admirável 
mundo novo terão de ser 
capazes de navegar por esta 
complexidade com o objetivo 
de oferecer experiências con-
sistentes e de grande impacto 
a todos os consumidores. Dr. 
Max Mckeown, autor, afi rma 
e tem toda razão ao dizer que 
“novas ideias são, por defi ni-
ção, inacabadas. E são lindas 
apenas para quem as teve. Ino-
vação – mesmo - é sobre tornar 
essas belas ideias úteis”. 

E a utilidade só se dá pela 
experiência. Pela bela expe-
riência.

(*) - É vice-presidente da Adobe 
Systems para América Latina.

Por que experiência
é o que –

realmente - importa?
Federico Grosso (*)

Para veiculação 
de seus 

Balanços, 
Atas, Editais e 
Leilões neste 

jornal, consulte 
sua agência de 

confi ança,
ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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DEIXAR DE RETIRAR O PRÓ-LABORE
Sócios de duas empresas são obrigados a retirar o pró-labore, qual a 
consequência no caso de não retirar? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

UTILIZA MOTOCICLETA PARA FAZER A ENTREGA
Empresa que contrata funcionário na função de entregador e que 
utiliza uma motocicleta para fazer as entregas está obrigada a pagar 
o adicional de periculosidade, desde quando? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇA MATERNIDADE DE SEIS MESES
Na licença maternidade houve aumentou do prazo de 04 para 06 meses, 
em qual situações se aplica 06 meses? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTADO PARA CÁLCULO DE SEGURO DESEMPREGO
Funcionária ficou afastada por motivo de auxílio doença por 04 meses. 
Esse período de afastamento será contado para cálculo de seguro 
desemprego? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALTAS DEDUZIDAS DA RESCISÃO
Nas férias proporcionais pagas na rescisão, pode aplicar a dedu-
ção de avos, tendo em vista as faltas do funcionário nesse perí-
odo. Como proceder para executar essa conta, qual a base legal? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

APOSENTADO QUE CONTINUA TRABALHANDO
Quando o funcionário é aposentado e continua registrado, é obrigatório 
recolher INSS? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZO DE COMPENSAÇÃO DE FERIADO
Existe prazo para se compensar feriado trabalhado? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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Data, Hora: 24.11.2015, 10hs. Presença: Subscritores do capital social. Mesa: Presidente: André 
Carlos Martins, Secretária: Maria Lucrécia Peres Rodrigues. Deliberações Aprovadas: 1. Constitui-
ção de uma S.A., sob a denominação HISSATUGUE Participações e Negócios S/A, cujo capital, no 
valor de R$ 450.000,00 dividido em 450.000 ações ordinárias ao portador, no valor nominal de R$ 1,00 
cada uma pelos acionistas, conforme conferência patrimonial de imóveis descritos e caracterizados 
nas matrículas de nº 69.474 e 40.080 do 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo ambas 
anexas, para os fi ns de direito. 2.  Leitura do Estatuto Social que regerá a nova sociedade: “Estatuto 
Social da HISSATUGUE Participações e Negócios S/A. Capítulo I - Da Denominação, Sede, Ob-
jeto e Duração - Artigo 1º: HISSATUGUE Participações e Negócios S/A. É uma sociedade por ações 
regida por este Estatuto e pela Legislação em vigor. Artigo 2º: A sociedade tem sede e foro em São 
Paulo/SP, Rua Agostinho Gomes 2695, apartamento 74, Ipiranga, CEP 04206-001. § Único: A Socie-
dade poderá por deliberação da diretoria, abrir e fechar fi liais, escritórios, representações, nomeando 
e destituindo os respectivos representantes a quaisquer estabelecimentos em qualquer parte do ter-
ritório nacional e no exterior, praticando todos os atos necessários à formalização de tais delibera-
ções. Artigo 3º: A sociedade tem por objeto social a: Administração de bens próprios, bem como 
participar de aquisições de imóveis em parceria, na condição de co - proprietária, ou qualquer outra 
forma jurídica equivalente, em caráter permanente ou temporário; Participar ou promover arrenda-
mentos e empreendimentos imobiliários; Constituir sociedades com propósitos específi cos, em conta 
de participação, ou outras formas adequadas aos fi ns do empreendimento; Artigo 4º: A duração da 
sociedade é por tempo indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e Ações - Artigo 5º: O 
Capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 450.000,00, representado por 450.000 
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. § 1º: A formação do Capital se dará a se-
guinte forma: R$ 160.000,00 equivalente a 100%, de um imóvel representado por um terreno, à 
Avenida General Ataliba Leonel, antiga Estrada do Guapira, constante do lote 33, da quadra 3, da 
Chácara Elvira, Parada Inglesa, 22º Subdistrito Tucuruvi, medindo 10,00 metros de frente para a refe-
rida Avenida, por 36,00 metros no lado que confi na com o lote nº 32 de propriedade de José Gonçalves 
Pereira da Costa, 35,00 metros no lado que confi na com o lote 34,00 de propriedade de José Gonçal-
ves Pereira da Costa, tendo 10,00 metros nos fundos com à Rua Elvira, matrícula nº 69.474 do 15º 
Registro de Imóveis desta Capital. “Do cadastro e da Aquisição” que dito imóvel encontra-se cadas-
trado pela Prefeitura Municipal de São Paulo - PMSP nº 068.019.0023-4 CEP 02242-001, representan-
do 160.000 ações; R$ 290.000,00 equivalente a 100% do imóvel, de um imóvel representado por uma 
casa nº 3532 e seu respectivo terreno, constituído pelos lotes nº 31 e 32, da quadra 03, Chácara Elvira, 
Parada inglesa, 22º Subdistrito Tucuruvi, medindo o terreno 20,00 metros de frente para a Avenida 
Ataliba Leonel, antiga Estrada do Carandiru, outrora Estrada Velha de Guapira, 31,00 metros mais ou 
menos do lado que confi na com o lote 33 de Antonio Santos Abreu, 29,00 metros mais ou menos do 
lado que confi na com o prédio 412, tendo nos fundos a largura de 20,00 metros, onde confi na com a 
Rua Elvira, com 600,00 metros quadrados mai ou menos, descrito e caracterizado na matrícula nº 
40.080 do 15º Registro de Imóveis desta Capital. “Do cadastro e da Aquisição” que dito imóvel encon-
tra-se cadastrado pela Prefeitura Municipal de São Paulo - PMSP pelo número 068.019.0022-6 CEP 
02242-001, representando 290.000 ações; § 2º: As ações representativas do capital social são indivi-
síveis em relação à sociedade e cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas 
Assembleias Gerais. Artigo 6º: É assegurado a todos os acionistas o direito de preferência, tanto na 
transferência para terceiros das ações ora emitidas, bem como à subscrição de novas ações; a ser 
exercido dentro do prazo de 30 dias, contados da data da publicação no Diário Ofi cial, de aviso aos 
acionistas ou da certidão da Junta Comercial referente ao arquivamento da respectiva ata. Capítulo 
III - Da Administração - Artigo 7º: A sociedade será administrada por uma diretoria composta de 
até 02 Diretores, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor-Vice Presidente e os demais sem designa-
ção especifi ca, acionistas ou não, domiciliados no País, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral. 
§ 1º: O prazo de gestão dos diretores será de 3 anos, permitida a reeleição. § 2º: Os diretores serão 
investidos nos seus cargos até a posse dos novos membros eleitos. § 3º: Os diretores permanecerão 
investidos nos seus cargos até a posse dos novos membros eleitos. Artigo 8º: Caso haja vacância ou 
impedimento permanente de cargo na Diretoria competirá aos Diretores remanescentes a designa-
ção de um substituto, que servirá até o término do mandato do substituído. Artigo 9º: Observadas as 
disposições deste Estatuto, especialmente o § único abaixo, compete aos diretores, sempre em con-

HISSATUGUE Participações e Negócios S/A - Em Constituição
Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição em 24.11.2015

junto de dois, todos e quaisquer atos de administração, tendo os mais amplos e gerais poderes, po-
dendo representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, assinar contratos, assu-
mir obrigações, emitir, endossar, descontar, sacar, avaliar títulos e emissão da sociedade, abrir e en-
cerrar contas bancárias, efetuar saques e movimentação bancária, assinar, enfi m, todos e quaisquer 
documentos, sem exceção, em nome da sociedade. § Único: Não obstante as disposições contidas 
no “caput” deste artigo, as seguintes matérias dependerão, para sua implementação, da deliberação 
de acionistas representado, no mínimo, 2/3 do capital social, a saber: (a) a alienação ou oneração de 
bens imóveis; (b) a realização de operações que envolvam a sociedade em débito para com terceiros, 
em especial, mas não limitado a celebração de contratados de empréstimos ou fi nanciamento de 
qualquer natureza; (c) a criação de ações preferenciais; (d) a alteração do dividendo obrigatório; (e) a 
fusão, cisão ou incorporação; (f) a participação em grupo de sociedades; (g) a alteração deste Estatu-
to Social; e (h) a dissolução da sociedade. Artigo 10º: A sociedade poderá, ainda, ser representada 
por procurador(es), conforme vier a ser estabelecido nos respectivos instrumentos de mandato e na 
extensão dos poderes que nele contiverem, inclusive para fi ns de representação da sociedade em 
juízo, para todos os fi ns de direito, especialmente para prestação de depoimento. § Único: Todas as 
procurações outorgadas pela sociedade, com exceção daquelas outorgadas a advogados para sua 
representação em processos judiciais e administrativos, deverão conter poderes específi cos, terão 
prazo de validade determinado e vedarão o substabelecimento, sob pena de nulidade. Artigo 11º: A 
Diretoria reunir-se-á quando necessário, mediante convocação de qualquer um de seus membros. 
Artigo 12º- A remuneração global anual da Diretoria será fi xada pela Assembleia Geral. Capítulo IV 
- Da Assembleia Geral - Artigo 13º: A Assembleia Geral, convocada por qualquer Diretor, realizar-
-se-á na forma de lei, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, e extraordinariamente, 
sempre que os interesses sociais o exigirem. Artigo 14º: Para qualquer deliberação da Assembleia 
Geral, será necessária a aprovação de acionistas que representam, no mínimo a maioria absoluta dos 
votos, ressalvadas as hipóteses previstas na Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei nº 9.457/97, que exijam 
“quorum” qualifi cado de aprovação. Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 15º: O Conselho 
Fiscal não terá caráter permanente e somente se instalará e funcionará nos exercícios sociais em que 
os acionistas assim solicitarem, observadas as disposições legais aplicáveis. § 1º: O Conselho Fiscal, 
quando instalado, terá as atribuições e poderes que a lei lhe confere e será composto de no mínimo 
03 e no máximo 05 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, residentes no 
País. § 2º: O pedido de instalação e funcionamento do Conselho Fiscal será formulado à Assembleia 
Geral, a qual elegerá os seus membros, fi xando-lhes a respectiva remuneração. § 3º: Os membros do 
Conselho Fiscal exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária a que se seguir da 
eleição, permitida a reeleição. Capítulo VI - Do Exercício Social e Destinação dos Lucros. Artigo 16º: 
O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço 
patrimonial e elaboradas as demonstrações fi nanceiras exigidas pela legislação vigente. A Sociedade 
poderá, a critério da Diretoria, levantar balanços semestrais, trimestrais ou em períodos inferiores, 
sendo autorizada a distribuição de dividendos intermediários. § 1º: Do resultado do exercício serão 
deduzidos, primeiramente, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda. § 
2º: Dos lucros líquidos apurados serão destinados: (a) 5% para constituição de reserva legal que não 
excederá 20% do capital social. (b) importâncias destinadas à constituição de reserva para contingên-
cias e reserva de lucros a realizar, caso assim seja deliberado pela Assembleia Geral; e (c) 05% sobre 
o lucro líquido ajustado, nos termos admitidos pela Lei 9.457/97, artigo 202, para pagamento aos 
acionistas a título de dividendo anual obrigatório. Capítulo VII - Da Liquidação - Artigo 17º: A 
sociedade entrará em liquidação nos casos legais, competindo à Assembleia Geral estabelecer o 
modo de liquidação, eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante a liquida-
ção, determinando-lhes a remuneração. Capítulo VII - Das Disposições Finais - Artigo 18º: Os 
casos omissos serão resolvidos em conformidade com a legislação em vigor. Artigo 19º: O Presente 
Estatuto Social entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral. 3. Constituída a 
sociedade. 4. Eleição dos Diretores, com mandato de 03 anos, resultando eleitos para integrar a Dire-
toria Nelson Haruo Hissatugue e Eronilde Vieira Hissatugue, já qualifi cados, e não fi xou-se a remune-
ração global e anual dos Diretores eleitos. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 
24.11.2015. Presidente - Nelson Haruo Hissatugue, Vice Presidente - Eronilde Vieira Hissatugue. JU-
CESP NIRE 3530048606-4 em 11.12.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

Edital de Intimação, prazo de 20 dias. Processo nº 0010308-33.2016. 8.26.0100 A Drª Luciana 
Biagio Laquimia , MM. Juiz(a) de Direito da 17º VC, do Foro Central Cível, da comarca de SP, do 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. Faz Saber a(o) João Pereira de Oliveira, RG Nº 8.872. 
657 e CPF/MF: 586.479.708-10, que nos do Cumprimento de Sentença requerida por Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi defe rida a sua Intimação por edital para que efetue o pa-
gamento do valor de R$ 43.069,65, (atualizado até Dez/2015) que deverá ser devidamente atu-
alizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa de 10% (art. 475-J do CPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 31 de Outubro de 2016.   14 e 15/12

A matéria aprovada na Câmara, pre-
cisava de pelo menos três quintos 
dos integrantes do Senaod (49 de 

81) para ser aprovada em segundo turno 
e seguir para sanção presidencial. 

Após a aprovação do texto-base sem 
alterações, foram apreciados dois des-
taques. Um que tratava da limitação de 
despesas obrigatórias, como o salário 
mínimo, e outro que propunha um limite 
mínimo de gastos com saúde e educa-
ção. Ambos foram rejeitados. A emenda 
constitucional segue agora para sanção 
presidencial. Entenda o que muda com 
a decisão do Congresso:
 • O que propõe a PEC 55? - A PEC 

do Teto de Gastos Públicos, pro-
posta pelo governo federal, tem o 
objetivo de limitar o crescimento das 
despesas do governo. Considerado 
pelo governo Michel Temer como o 
primeiro passo para superar a crise 
econômica e fi nanceira do país, a 
medida fi xa para os três Poderes, 
incluindo Ministério Público e De-
fensoria Pública da União, um limite 
anual de despesas.

 • Por que o governo quer limitar 

os gastos? - A equipe econômica 
encaminhou a medida para tentar 
reequilibrar as contas públicas nos 
próximos anos e impedir que a dívida 
do setor público, que atingiu 70% 
do PIB em agosto, aumente ainda 
mais.

 • Para quem vale a limitação do 

teto de gastos públicos? - A regra 
vale tanto para gastos do Executivo 
quanto para despesas do Senado, 
Câmara, Tribunal de Contas da 
União, Ministério Público da União 
(MPU), Conselho do MPU, Defensoria 
Pública, Supremo Tribunal Federal, 
Superior Tribunal de Justiça, Conse-
lho Nacional de Justiça e justiças do 
Trabalho, Federal, Militar, Eleitoral 
e do Distrito Federal e Territórios.

 • Como é calculado esse limite de 

gastos? - Segundo a medida, o go-
verno, assim como as outras esferas, 
poderá gastar o mesmo valor que foi 
gasto no ano anterior, corrigido ape-
nas pela infl ação. A infl ação, medida 
pelo IPCA, é a desvalorização do di-
nheiro, ou seja, quanto ele perde de 
poder de compra num determinado 
período. Apenas para 2017 o limite 
orçamentário das despesas primárias 
– aquelas que excluem o pagamento 
de juros da dívida – será o total gasto 
em 2016 corrigido por 7,2%. De 2018 
em diante, o limite será o do ano an-
terior corrigido pela variação do IPCA 
de 12 meses do período encerrado 
em junho do ano anterior. No caso de 
2018, por exemplo, a infl ação usada 
será a colhida entre julho de 2016 e 
junho de 2017.

 • Qual será a duração da medida? 
- O texto limita por 20 anos os gas-
tos federais ao Orçamento do ano 
anterior corrigido pelo IPCA.

 • Ela poderá sofrer alterações? - O 
presidente da República pode propor 
um projeto de lei complementar para 
alterar, a partir do décimo ano de vi-

O Senado aprovou em segundo turno, a PEC do Teto dos Gastos Públicos.

Saiba o que muda com a 
aprovação fi nal da PEC do 
Teto dos Gastos Públicos

O Senado Federal aprovou por 53 votos a favor e 16 contra, o texto fi nal da proposta que impõe um 
teto aos gastos públicos pelos próximos 20 anos

de outras áreas, saúde e educação 
tiveram o limite traçado pelo míni-
mo a ser gasto e não o máximo das 
despesas. Em 2017, haverá exceção 
para as áreas de saúde e educação, 
que somente passarão a obedecer ao 
limite a partir de 2018, segundo o go-
verno. Pelo texto, o piso para os dois 
setores passa a obedecer ao limite 
de despesas ligado à infl ação a partir 
de 2018. Atualmente, a Constituição 
especifi ca um percentual mínimo da 
arrecadação da União que deve ser 
destinado para esses setores.

  Em 2017, o parecer prevê, no caso 
da saúde, percentual de 15% da re-
ceita líquida, que, segundo a Emenda 
Constitucional 86, só valeria em 
2020. No caso da educação, o piso 
constitucional foi mantido em 18% 
da arrecadação de impostos. De 2018 
em diante, o valor executado no ano 
anterior será corrigido pelo IPCA até 
2036.

 • Qual é o impacto da medida sobre 

o salário mínimo? - No relatório 
apresentado à comissão especial 
que analisou a PEC na Câmara, o 
deputado Darcísio Perondi (PMDB-
RS) afi rmou em seu parecer que a 
proposta prevê que o salário mínimo, 
referência para mais de 48 milhões de 
pessoas, deixará de ter aumento real, 
aquele acima da infl ação se o governo 
ultrapassar o limite de despesas, ou 
seja, gastar mais do que o fi xado na 
lei.

 • Como fi cam os concursos públi-

cos? - O diretor da Consultoria de 
Orçamento e Fiscalização Financeira 
da Câmara, Ricardo Volpe, disse que, 
pela PEC, Judiciário e Legislativo têm 
“gordura para queimar” e estão em 
situação confortável, inclusive para 
promoverem novas contratações por 
concurso público. A exceção seriam 
os “mais gastadores”, como a Justiça 
do Trabalho. Já o Executivo fi caria 
dependendo de outras medidas de 
ajuste fi scal para se manter com a 
atual estrutura (ABr).

gência do novo regime fi scal, o método 
de correção dos limites de cada grupo 
de órgão ou poder. O texto permite 
apenas uma alteração do método de 
correção por mandato presidencial.

 • Quais serão as consequências 

caso o limite não seja cumprido? 
- Caso o limite de crescimento de 
gastos seja descumprido, Poderes 
ou órgãos a eles vinculados fi carão 
impedidos no exercício seguinte de: 
reajustar salários, contratar pessoal, 
fazer concursos públicos (exceto para 
reposição de vacância) e criar novas 
despesas até que os gastos retornem 
ao limite previsto pela PEC.

  No caso do Poder Executivo, a ex-
trapolação de seu limite global pro-
vocará a proibição adicional de criar 
ou expandir programas e linhas de 
fi nanciamento ou o perdão, renego-
ciação ou refi nanciamento de dívidas 
que causem ampliação de despesas 
com subsídios e subvenções. Além 
disso, o governo também não poderá 
conceder ou ampliar incentivo ou 
benefício de natureza tributária.

 • A medida se aplica para todos 

os tipos de gastos do governo? O 
que fi ca de fora? - Ficarão fora dos 
limites, entre outros casos, as trans-
ferências constitucionais a estados 
e municípios, os créditos extraordi-
nários para calamidade pública, as 
despesas para realização de eleições 
e os gastos com aumento de capital 
das chamadas empresas estatais não 
dependentes.

  Outra possibilidade de exclusão do 
teto é o uso de recursos excedentes 
ao resultado primário de cada ano no 
pagamento de restos a pagar regis-
trados até 31 de dezembro de 2015. 
Assim, mesmo com a previsão de um 
defi cit, como o projetado para 2017, 
de cerca de R$ 139 bilhões, se ele for 
menor, a diferença poderá ser usada 
para quitar esses restos a pagar sem 
entrar no limite do regime fi scal.

 • Como fi cam os gastos com saú-

de e educação? - Diferentemente 
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