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Confusão no debate 
sobre a Previdência

Nossa Previdência 

funciona no regime de 

repartição, pelo qual 

as aposentadorias 

de hoje são pagas 

pela contribuição dos 

trabalhadores de hoje

Um bom sistema pre-
videnciário tem pelo 
menos quatro funções: 

prover aposentadorias dignas; 
cobrir a totalidade dos traba-
lhadores; servir como política 
de distribuição de renda; e 
mobilizar poupanças para ala-
vancar o desenvolvimento – e 
isso sem consumir dinheiro 
de impostos. O respeito à arit-
mética e aos bons princípios 
econômicos não é o forte dos 
legisladores brasileiros. 

A Constituição de 1988 criou 
a semente de várias distorções 
fi nanceiras, cujas consequên-
cias nocivas à economia foram 
uma espécie de crônica anun-
ciada. Um dos exemplos se deu 
com a Previdência Social. Os 
partidos de esquerda lutaram 
por um elenco de direitos e 
benefícios sem levar em conta 
aspectos contábeis e fi nancei-
ros e, antes de chegarem ao 
poder, impediram reformas na 
Previdência do setor privado 
(o INSS) e nos regimes espe-
ciais dos servidores públicos. ]

Porém, quando Lula assu-
miu, em 2003, o próprio PT 
percebeu que tinha de fazer 
alguma reforma para reduzir 
os défi cits dos sistemas previ-
denciários, sob pena de serem 
os coveiros da promessa de 
justiça social. Um sério equí-
voco foi a criação do “regime 
jurídico único”, pelo qual os 
empregados do setor público 
contratados pela CLT foram 
transformados em “servidores 
estatutários”, com estabilidade 
no emprego e aposentadoria 
com salário integral, ainda que 
não tivessem contribuído para 
isso. Outro problema é o regi-
me fi nanceiro da Previdência. 

Um bom sistema deve fun-
cionar com base no regime de 
capitalização. Neste, o traba-
lhador deposita mensalmente 
uma parte de sua renda em 
conta individual, a ser aplicada 
em ativos de renda. Quando se 
aposenta, o trabalhador tem 
um saldo destinado a pagar-lhe 
a aposentadoria.

Nossa Previdência funciona 
no regime de repartição, pelo 
qual as aposentadorias de hoje 
são pagas pela contribuição 
dos trabalhadores de hoje. 
Estes, quando se aposentarem, 
serão pagos pelo trabalhadores 
do futuro. 

O regime de repartição é 
baseado na solidariedade entre 
gerações e apresenta proble-
mas terríveis: difi culdade de 
compatibilizar o número de 
pagantes com o número de 
aposentados; incapacidade de 
incorporar todos os trabalha-
dores na economia formal para 
que paguem a contribuição 
previdenciária; impossibili-
dade de garantir que o bolo 
arrecadado seja suficiente 
para cobrir toda a despesa; e 
elevado custo burocrático na 
gestão do sistema. Por fi m, a 
divisão do bolo previdenciário 
no Brasil entre os trabalhado-
res privados e os servidores 
estatais é uma das mais injustas 
do mundo. 

Dados oficiais divulgados 
neste mês informam que o 
INSS gasta R$ 150 bilhões para 
pagar 30 milhões de benefícios, 
enquanto apenas o governo 
federal e os estados gastam 
R$ 164 bilhões para pagar 3 
milhões de servidores civis e 
militares. Não que essas duas 
contas devessem ser iguais. É 
possível aceitar alguma dife-
rença a favor dos servidores 
públicos, até pela composição 
das profi ssões de Estado. Mas 
a diferença não pode ser tão 
grande.

Vale ainda considerar que os 
funcionários de governo têm 
duas vantagens que devem ser 
contabilizadas como de alto va-
lor: nunca enfrentam o desem-
prego e têm aposentadorias in-
tegrais. É necessário destacar 
que, quanto às aposentadorias 
integrais, mudanças já foram 
feitas e novos ingressantes em 
alguns quadros públicos já não 
têm mais esse benefício. Mas 
a reforma foi apenas parcial, 
não se completou. 

O fato é que o Brasil é pobre 
e a renda por habitante é bai-
xa; logo, benefícios generosos 
para uns implicarão benefícios 
pífi os para outros.
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Pequenas transportadoras 
de turismo poderão estar 
no Simples 

O Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte já permite 
que pequenos empresários de 
transporte passageiros paguem 
os impostos pela forma simpli-
fi cada. Mas exclui as empresas 
que organizam excursões in-
termunicipais e interestaduais 
em veículo próprio. O projeto 
do senador Paulo Paim (PT-
-RS), inclui essa categoria no 
Simples Nacional. O senador 
observou que a crise econômica 
associada à alta carga tributária 
e à concorrência desleal com 
o transporte pirata obrigam as 
pequenas empresas de turismo 
a encerrarem suas atividades.

Permitir que esses empresá-
rios também façam o pagamento 
simplifi cado de impostos, disse o 
senador Paim, além de diminuir 
custos, vai contribuir para o 
crescimento do setor e reduzir 
o emprego informal. “É mais do 
que justo! Eu percebi que estava 
havendo com eles uma discrimi-
nação porque a outros setores é 
permitido, e até outros setores 
que atuam de forma semelhante 
ao que eles fazem. Então, por que 
eles não podem estar também 
no Simples Nacional, pagando 
menos contribuição?”, questiona 
o senador. A proposta que inclui 
as pequenas transportadoras 
turísticas no Simples aguarda a 
escolha do relator na Comissão 
de Assuntos Econômicos (Ag.
Senado).

Felipe Salto, diretor da Instituição Fiscal Independente, 

apresentou os dados.

O governo não conseguirá 
cumprir a meta fi scal de um 
défi cit primário (resultado 
da arrecadação do governo 
menos os gastos, exceto ju-
ros da dívida) de até R$ 139 
bilhões fi xada para este ano, 
aponta o Relatório de Acom-
panhamento Fiscal divulgado 
pela Instituição Fiscal Inde-
pendente (IFI) ontem (10). 
Conforme o órgão, o resultado 
primário deverá totalizar R$ 
144,1 bilhões, 5 bilhões pior 
do que a meta fi xada em lei.

Segundo diretor-executivo 
da IFI, Felipe Salto, há uma 
incerteza importante sobre 
receitas da venda de ativos 
como a BR Distribuidora e do 
novo Refi s (programa de regu-
larização tributária). Por isso, 
ele já prevê o descumprimento 
da meta do governo em 2017. 
Mas para a IFI o ano de 2017 
é o “menor dos problemas”. 
Para o economista, sem o 
aumento da arrecadação e 
aprovação de reformas que 
impactem também as des-
pesas obrigatórias, como a 
reforma da Previdência e a 
redução das despesas com 
pessoal, o ajuste fi scal será 
insufi ciente para reequilibrar 
as fi nanças públicas.

Senador Armando Monteiro 

(PTB-PE).

Mais de três anos após o início 
de sua tramitação no Senado, 
o projeto que pretende acabar 
com a guerra fi scal nos esta-
dos pode ter decisão fi nal no 
Plenário amanhã (12). O texto 
substitutivo que veio da Câmara 
dos foi ajustado na Comis-
são de Assuntos Econômicos 
pelo relator, Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES). E seu parecer 
foi aprovado, seguindo com 
urgência para a última etapa 
de votação.

Na avaliação de Armando 
Monteiro (PTB-PE), há hoje 
consciência de que a concessão 
desenfreada de incentivos do 
principal tributo estadual, o 
ICMS, provocou concorrência 
predatória entre os estados 
para atrair investimentos, 
perda signifi cativa de receita 
e insegurança jurídica às em-
presas beneficiadas. Muitos 

Caso os senadores confi rmem o texto sem mudanças, o projeto seguirá para sanção presidencial.

O projeto será votado na 
forma do texto aprovado 
pela Câmara, pois os re-

latores Ricardo Ferraço (PSDB-
-ES) e Romero Jucá (PMDB-
-RR) não aceitaram qualquer 
uma das sugestões de mudança 
defendidas por senadores não 
só da oposição, mas também da 
base governista. Entretanto, há 
a promessa de que o presidente 
Michel Temer vetará os pontos 
mais polêmicos da proposta.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, informou que 
a discussão do projeto já foi en-
cerrada. Hoje, acrescentou, os 
líderes de partidos e de blocos 
partidários poderão encami-
nhar a votação, que é quando o 
líder orienta sua bancada para 
aprovar ou rejeitar o projeto. 
Não haverá discursos de sena-
dores que não são líderes. Em 
seguida, haverá a votação no-
minal por parte dos senadores 
e o resultado é divulgado em 
seguida.

Dando continuidade aos 
trabalhos, as emendas que 
receberam parecer contrário 

Elaboração e 
comercialização de 
queijos artesanais

A Comissão de Seguridade So-
cial e Família da Câmara realiza 
audiência pública hoje (11), para 
discutir o projeto que regulamen-
ta a produção e comercialização 
de queijos artesanais. A proposta 
defi ne como queijo artesanal 
aquele elaborado por métodos 
tradicionais, com vinculação e 
valorização territorial. O debate 
foi proposto pelos deputados 
Jones Martins (PMDB-RS), que é 
relator da proposta na comissão, 
e Padre João (PT-MG).

Para Padre João, a proposta é 
importante pois a produção de 
queijos artesanais é tradicional e 
disseminada no Brasil. “O projeto 
busca regular a atividade de cerca 
de 80 mil produtores de queijos 
artesanais no País, oferecendo 
um instrumento próprio adap-
tado a suas necessidades e sua 
realidade”. Jones, por sua vez, 
destaca que o queijeiro artesanal 
não tem como cumprir as exigên-
cias legais aplicáveis às indústrias 
de médio e grande portes. 

“Os requisitos são despro-
porcionais para aqueles que 
desejam simplesmente elaborar 
o queijo artesanal no próprio 
estabelecimento, utilizando 
como matéria-prima o leite ali 
produzido,” disse. A audiência 
pública será realizada a partir das 
9h30. O debate será interativo. 
Os cidadãos podem participar 
enviando perguntas e comen-
tários pelo portal e-Democracia 
(Ag.Câmara).

A Comissão Especial sobre Inovação Tecnoló-
gica da Saúde realiza hoje (11) uma audiência 
pública para discutir a inovação na radioterapia 
e nos exames de imagem. O colegiado tem como 
objetivo estudar o processo de inovação e incor-
poração tecnológica no complexo produtivo da 
saúde, no Brasil e no mundo.

O debate foi proposto pelo presidente do cole-
giado, deputado Juscelino Filho (DEM-MA), que 

considera relevante conhecer as novidades da 
indústria nessa área. “Os exames de imagem são 
parte essencial da assistência à saúde. O Brasil 
precisa ter uma participação forte neste merca-
do, e proporcionar maior acesso da população a 
estes exames”, disse o parlamentar. Foram con-
vidados para discutir o assunto representantes 
do Colégio Brasileiro de Radiologia e da Rede 
Brasileira de Diagnóstico (Ag.Câmara).

O deputado Geraldo Resende 
(PSDB-MS) apresentou projeto 
que dispõe sobre a transparên-
cia das relações fi nanceiras en-
tre a indústria da área da saúde 
e médicos. O projeto disciplina 
a transparência dessa relação, 
como também estabelece a pu-
blicidade dessa relação privada. 
A proposição garante a publi-
cidade e divulgação de gastos 
que produtores e fornecedores 
de medicamentos, fármacos, 
equipamentos médicos, órteses, 
próteses, exames, dentre outros 
venham a ter com médicos.

A proposta estabelece como 
gastos: prêmios, bonifi cações, 
viagens, hospedagens, ali-
mentação, brindes, presentes, 
amostras grátis de produtos, 
consultorias, pesquisas, paga-
mentos de direitos autorais, 
dentre outros.

“A falta de transparência 
dessas relações pode ocasionar 
comportamentos antiéticos e 
até criminosos, como vimos 
no caso da máfi a das próteses. 
Na ocasião, fabricantes paga-
vam para médicos indicarem a 

necessidade de intervenções, 
algumas delas, injustifi cáveis, 
ocasionando sérios danos a 
saúde das pessoas. O paciente 
tem todo o direito de saber se 
aquele profi ssional tem rela-
ções comerciais com a indústria 
de insumos médicos”, defendeu 
Resende, que foi presidente 
da CPI da Máfi a das Próteses 
em 2015.

Os dados de gastos dessa 
natureza devem ser divulga-
dos na página da internet da 
empresa, além de enviados 
para o Ministério da Saúde e a 
ANVISA, até três meses depois 
do fi m do ano, quando foram 
realizados. Também estabelece 
como infração sanitária grave 
a indicação de insumos sem 
justifi cativa técnica. “Esta é 
uma primeira iniciativa na 
proteção dos pacientes. Quem 
procurar atendimento médico 
também terá o papel cidadão 
de fi scalizar as relações entre 
a indústria e o profi ssional e, 
a partir dessa medida, terá 
elementos para isso”, fi naliza 
Resende (psdbnacamara).
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Alex Ferreira/Ag.Câmara

Senado deve concluir votação 
da reforma trabalhista hoje

Depois de mais de dois meses de debates e 864 emendas de senadores apresentadas, o Senado deve 
concluir hoje (11), no plenário, a votação da chamada reforma trabalhista

deverão ser votadas em glo-
bo, ou seja, todas juntas de 
uma vez e, provavelmente, 
em votação simbólica. Todas 
têm parecer pela rejeição. A 
partir daí, o Plenário passará a 
votar as emendas destacadas 
para votação em separado 
pelos partidos ou blocos 
partidários. A votação de 
cada destaque também po-

derá ser encaminhada pelas 
lideranças.

Individualmente, cada sena-
dor também pode pedir para 
que uma emenda ao projeto 
seja destacada para votação em 
separado. No entanto, para que 
esse tipo de requerimento seja 
apreciado, é preciso a concor-
dância da maioria do Plenário, 
o que difi cilmente ocorre. Já os 

destaques apresentados pelos 
partidos ou blocos têm de ser 
obrigatoriamente colocados em 
votação. Se alguma alteração 
for aprovada pelos senadores, 
o projeto terá de voltar para 
nova análise da Câmara. Caso 
os senadores confi rmem o texto 
sem mudanças, o projeto se-
guirá para sanção presidencial 
(Ag.Senado).

Rombo de R$ 144,1 bilhões 
nas contas do país em 2017

“Se não aprovamos essas 
reformas, mais difícil será fazer 
o ajuste. Pensar que todo o 
ajuste seja feito só no lado da 
despesa é ilusório. Precisamos 
de um cenário mais positivo 
com a queda da relação dívida/
PIB”, apontou.O IFI advertiu 
ainda que o espaço de corte 
das despesas discricionárias 
(em que o governo tem maior 
liberdade para remanejamen-
tos e cortes) vem se reduzindo 
drasticamente, já que os gastos 
por ministério caíram bastante 
em relação a 2016. Além disso, 
a partir de 2020 o teto de gastos 

terá restrição efetiva, exigindo 
mudanças nos gastos obriga-
tórios do governo.

Apesar da melhora de da-
dos de atividade econômica 
em abril e maio, o PIB deve, 
segundo estimativa do estudo, 
apresentar retração de 0,3% 
em relação aos primeiros três 
meses do ano. Segundo Felipe 
Salto, o provável recuo pode ser 
explicado pela piora dos índices 
de confi ança e a recuperação 
ainda frágil do emprego. Ainda 
assim, o economista estima que 
o PIB fechará o ano em 0,46% 
(Ag.Senado).

Projeto torna 
transparente relação 

entre indústria e médicos

Deputado Geraldo Resende (PSDB-MS).

Proposta de fi m da guerra 
fi scal pode ser votada amanhã

aprovar uma súmula vincu-
lante. Essa decisão do STF, se 
aprovada, transformaria esses 
benefícios em dívidas tribu-
tárias. Além disso, há muitos 
questionamentos na Justiça 
e no Carf sobre cobranças 
da Receita. Portanto, diante 
desse cenário de litigiosidade, 
incertezas e prejuízos, a aposta 
de Armando e de vários outros 
senadores é que o projeto será 
aprovado no Plenário. “Vamos 
encerrar esse capítulo da guer-
ra fi scal”, acredita o senador.

Igual confi ança tem o re-
lator, Ferraço. Para ele, o 
projeto resolve a guerra do 
ICMS, convalida os incentivos 
concedidos sem aprovação do 
Confaz e estabelece regras de 
transição para que o país possa 
migrar para outro modelo de 
estímulo aos investimentos 
(Ag.Senado).

desses convênios foram feitos 
sem aprovação do  Confaz, que 
exige unanimidade de todos os 
secretários de Fazenda dos es-
tados para convalidar os benefí-
cios fi scais. Assim, tornaram-se 
unilaterais e inconstitucionais. 

O assunto foi parar no STF, 
que já deu sinais que pode 

Comissão debate inovação nos exames de imagem


