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*GAUDENCIO TORQUATO

AS APLICAÇÕES FINAN-
CEIRAS – Enquanto a cader-
neta de poupança bate recor-
des históricos de retiradas,
por motivos diversos (crise,
desemprego, baixa remune-
ração), o Tesouro Direto (apli-
cações em títulos federais)
bate recordes sucessivos de
aumento de aplicações. O
mesmo vem ocorrendo com
aplicações em previdência
(VGBL e PGBL).

INFLAÇÃO  – De janeiro a
outubro alcançou 8,52%. É a
mais alta para o período des-
de o ano de 1996. O índice
acumulado em doze meses é
de 9,93%. Em cinco das 13
regiões metropolitanas
pesquisadas pelo IBGE, a in-
flação, em um ano, já está
acima dos 10%. Nosso co-
mentário: A meta prevista já
ficou lá para trás...

FUNDOS DE PENSÃO
VÃO INVESTIR EM PROJE-
TOS DE INFRAESTRUTURA
R$ 1,8 BI – Quais fundos? Os
de sempre: PREVI, dos funci-
onários do Banco do Brasil, e
FUNCEF, dos funcionários da
Caixa Econômica Federal.
Nosso comentário: Sempre
os fundos estatais, por deter-
minação governamental. Se
as aplicações não foram ren-
táveis, não tem importância.
São fundos de funcionários.

PREÇOS PARA “BLACK
FRIDAY”  – Dia de ofertas será
em 27 de novembro. Come-
cem a pesquisar desde agora,
pois alguns participantes cos-
tumam aumentar os preços
dias antes, para apresentar,
no dia do evento, descontos
mirabolantes. Cuidado!

MINISTÉRIO PÚBLICO
SUÍÇO CONTESTA DEFESA
– Do presidente da Câmara
Federal. Resolva, caro leitor,
em quem acreditar: No MP
Suíço ou no Conselho de Éti-

ca da Câmara Federal...
ECONOMISTAS PRE-

VEEM A PIOR CRISE DES-
DE 1930 – Bancos e
Consultorias apontam que o
Brasil vai passar dois anos
seguidos de recessão, o que
não acontece desde a déca-
da de 30 do século passado.
Nosso comentário: Vamos
torcer, com todas as forças,
para que estejam redonda-
mente enganados.

REPRESENTANTE DOS
FUNCIONÁRIOS NO CON-
SELHO DA PETROBRÁS –
Pede a saída do ministro Jo-
aquim Levy. Nosso comentá-
rio: Nem quando a Petrobrás
era a toda poderosa empresa
nacional, a “joia da coroa”,
um representante dos funcio-
nários chegou a tanto.

NA ROMÊNIA  – Primeiro
Ministro renuncia ao cargo,
depois que um incêndio em
uma boate resultou na morte
de 32 pessoas. Aqui no Bra-
sil, apenas um coronel do
Corpo de Bombeiros foi con-
denado, após o incêndio na
boate da cidade de Santa
Maria, no Rio Grande do Sul,
com centenas de vítimas fa-
tais. E me parece que cum-
pre prisão domiciliar.

E-SOCIAL  – Receita Fe-
deral reconsidera e prorroga
prazo para 30 de novembro,
para recolhimento do tributo
das domésticas.

VILÕES QUE VIRARAM
REMÉDIOS – Já comenta-
mos aqui a recuperação do
vinho. Agora é a vez do toma-
te. O licopeno, pigmento que
dá a cor avermelhada ao to-
mate, é um potente agente
anticâncer. A típica macarro-
nada ao sugo, preparada pe-
las “Nonas” aos domingos, é
rica em licopeno.

Por hoje é só, tenham to-
dos uma ótima semana!

* Marcos Cintra

* Marcos Cintra  é doutor em Economia pela Universidade de Harvard (EUA) e
professor titular de Economia na FGV (Fundação Getulio Vargas). Foi deputado federal
(1999-2003) e autor do projeto do Imposto Único.

A sociedade brasileira se
opõe à nova rodada de aumen-
to de tributos que o governo
federal deseja para tentar fe-
char as contas no ano que vem.
Essa rejeição é compreensível
em um País onde os políticos
estão atolados em casos de
corrupção e onde a saída, quan-
do é preciso fazer ajustes fis-
cais, tem sido sempre jogar
mais peso sobre os ombros
dos contribuintes. Em 25 anos,
os tributos avançaram mais de
10% em relação ao PIB.

O País está no limite de sua
capacidade de tributação. No
entanto, mais impostos vêm
por aí, mesmo com a forte rejei-
ção dos contribuintes. Será
impossível ajustar as contas
apenas com corte de gasto.
Arrecadar mais será necessá-
rio para cobrir um rombo de no
mínimo R$ 30,5 bilhões em
2016 e ainda estancar o cresci-
mento da dívida pública, sob
pena da recessão se transfor-
mar em depressão econômica
e o desemprego avançar para
níveis alarmantes. De imedia-
to a saída será mesmo aumen-
tar tributos, mas no momento
seguinte, o Brasil terá que co-
meçar a discutir de modo pro-
fundo as finanças públicas.
Saindo da atual crise fiscal, o
País necessariamente voltará
a tratar de questões estruturais
como a reforma tributária.

Nesse cenário, a CPMF,
que pode ser recriada, assu-
me papel de destaque porque
se trata de uma forma
simplificada e barata de cobrar
tributos e que ataca de frente o
mal da sonegação, aspectos
que devem nortear a reforma
tributária no Brasil. O País des-
perdiça mais de R$ 44 bilhões
por ano apenas com a burocra-
cia imposta às empresas para
que elas cumpram as leis e
normas fiscais. Já a sonega-
ção, que no ano passado foi
estimada em mais de R$ 440
bilhões, este ano deve bater

CPMF, CRISE FISCAL E
REFORMA TRIBUTÁRIA

em meio trilhão de reais.
A CPMF, quando compara-

da com outros tributos, revela
muitas vantagens. Ela deveria
ser recriada de imediato para
ajustar o orçamento público e
ao mesmo tempo aliviar o ônus
sobre alguns grupos de contri-
buintes. Ela poderia ter uma
alíquota de 0,5% no débito e no
crédito das operações nas con-
tas bancárias para gerar R$ 70
bilhões para o governo central
e outros R$ 70 bilhões para os
Estados e os municípios.
Como forma de minimizar a
enorme rejeição ao aumento
de impostos e reduzir a eleva-
da carga tributária sobre os tra-
balhadores e as micro e pe-
quenas empresas ela seria
compensada com a redução
da contribuição previdenciária
em 50% no caso dos emprega-
dos e em 100% para as firmas
optantes do Simples. É uma
proposta viável e de implemen-
tação relativamente fácil.

A volta da CPMF nessas
condições seria benéfica para
toda a sociedade. O governo
poderia reequilibrar suas con-
tas, e assim reduzir o alto risco
que hoje prejudica os investi-
mentos. Haveria aumento na
renda disponível dos trabalha-
dores, por conta da queda no
recolhimento do INSS, e as
micro e pequenas empresas
seriam mais competitivas, em
função da redução da carga
tributária nesse setor. Além dis-
so, o tributo seria um embrião
da reforma tributária que o País
necessita.

O retorno da CPMF hoje
seria um ponto de partida para
a reforma tributária em uma
segunda etapa. Ela se tornaria
permanente e passaria a ab-
sorver outros impostos e con-
tribuições que impõem custos
elevados ao país e que estimu-
lam a sonegação e a corrupção,
como a Cofins, o INSS sobre a
folha de pagamentos das em-
presas e o ICMS.

Ponto um: o Brasil sairá
mais limpo da crise. Ponto dois:
a semente da ética na política,
mesmo sob seca intermitente
na roça congressual, vicejará.
Ponto três: a tão ansiada reno-
vação de quadros começa a se
vislumbrar. Ponto quatro: a ges-
tão pública vai encontrar, mais
cedo ou mais tarde, o caminho
da eficiência. Ponto cinco: o
Brasil tem jeito.

Para começo de conversa,
é oportuno lembrar que a mai-
or herança maldita a que tanto
governantes se referem quan-
do iniciam suas administra-
ções é coisa do passado. A
diferença é que, hoje, ela é re-
gistrada por câmeras em am-
bientes federais, estaduais e
municipais, exibida em
documentários com roteiro e
atores. De falas compromete-
doras a dólares na cueca, já
vimos quase tudo. O fato é que
o DNA das quinze capitanias
hereditárias em que o Brasil foi
dividido, em 1534, por D. João
III, ainda se faz presente, hoje,
nas 27 unidades federativas e
nos mais de trinta entes que
povoam a constelação partidá-
ria. Ao serem flagrados no
mensalão e no petrolão, enfi-
ando propina nas contas (aqui
e no exterior) e articulando ne-
gócios de grupos, parceiros de
alto coturno continuam a trans-
formar o espaço público em
extensões de suas cozinhas.

Interessante é observar
que os desmandos na admi-
nistração pública ocorrem sob
estruturas e controles desde
os tempos da Colônia. Em
1549, o velho Tomé de Souza,
ao instalar o governo geral, deu
forte demonstração de sua
autoridade. Mandou amarrar
um índio acusado de assassi-
nar um colono em Salvador
(BA) na boca de um canhão,
que o fez em pedaços pelos
ares. O ato ficou no espetáculo.
A criminalidade, em vez de di-
minuir, se expandiu. Ao tomar
posse como regente do Impé-
rio, em 1835, Diogo Feijó pro-
metia um governo infatigável
na meta de executar as leis
penais. Brandia o refrão: “A
impunidade deve cessar”. Pre-
tendia o regente pôr um fim à
cultura do perdão que fincou
raízes no País desde os tem-
pos (1534/1536) em que o rei
de Portugal, d. João III, para
incentivar o povoamento do ter-
ritório, estabelecia que nenhu-
ma pessoa poderia “ser presa,
acusada, nem proibida, nem
forçada, nem executada de ma-
neira alguma”, com exceção
de crimes cometidos por here-
sia, traição, sodomia e moeda
falsa.

O esforço de Feijó foi em
vão. De lá para cá, o epíteto de
“campeão da impunidade” tem
sido recorrente para caracteri-
zar os nossos Trópicos. As ten-
tativas de ajustar os ponteiros
da justiça na área criminal se
defrontam com obstáculos de
difícil travessia, entre os quais
se contabilizam mazelas que
abrigam o ethos nacional:
patriarcalismo, mandonismo,
grupismo, familismo. Dispo-
mos, hoje, de um fato arsenal
para combater a corrupção, a
partir da Lei de Responsabili-
dade Fiscal, que proíbe gastos
acima dos orçamentos dos en-
tes federativos. Já o art. 37 reza
sobre a administração pública
direta e indireta nas esferas
dos Poderes, pregando princí-
pios da legalidade,
impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. Existe
o Decreto Lei 201/67, que es-
tabelece a responsabilidade de
prefeitos e vereadores. A Lei

O CERCO À ORRUPÇÃO

8.027/90  expõe normas de
conduta de servidores públi-
cos civis. Há ainda a Lei 8.429/
92, que regula sanções apli-
cáveis aos agentes públicos
em casos de enriquecimento
ilícito no exercício de mandato,
cargo e função na administra-
ção pública. Por último, a Lei
8.730/93, tratando da
obrigatoriedade de declaração
de bens e rendas para o exer-
cício do cargo.

Bem, essa é uma parcela
do cipoal legal. Na outra ban-
da, vemos os organismos de
controle e investigação. O Mi-
nistério Público procura pegar
desmandos gerais dos Pode-
res, fiscalizando o cumprimen-
to das leis e defendendo os
interesses da sociedade. Te-
mos Comissões Parlamenta-
res de Inquérito, sob respon-
sabilidade do Poder
Legislativo, instrumento que
geralmente acaba contamina-
do por vieses partidários, ser-
vindo de escudo a interesses
personalistas. (Veja-se essa
CPI da Petrobras, que acabou
sem grandes resultados). Já a
Polícia Federal, diligente e
proativa, mostra disposição
para investigar ilícitos, enquan-
to juízes atentos expendem
mandados de busca e apre-
ensão.

Dito isto, vale perguntar: se
há leis, entidades respeitáveis
para torná-las eficazes e até
disposição política para se im-
plantar o império da lei e da
responsabilidade, por que a
corrupção no País se alastra?
Qual a razão deste fenômeno
se abrigar com tanta força nos
domínios de um governo de
quem se esperava ser o sím-
bolo da ética e da moral? (Não
era assim que o PT se apre-
sentava há 30 anos?)

Tentemos responder: a cul-
tura política brasileira acaba
driblando a rigidez do estado
legal. Há sempre uma saída,
uma alternativa, uma compo-
sição capaz de abrir os vãos da
flexibilidade na interpretação e
na aplicação da lei, na punição
dos condenados pela justiça e
no próprio encaminhamento
de processos e recursos. Ade-
mais, só mais recentemente o
Judiciário ganhou a admira-
ção social. A justiça ainda é
considerada lerda. Outra res-
posta: os governos não têm
podido conter a avalanche que
inunda os currais do presiden-
cialismo de coalizão. Soçobra-
riam caso continuassem fe-
chados. Veja-se a situação
atual. O governo abriu flancos
e escancarou alianças. Os
sôfregos partidos aliados,
aproveitando-se da
inapetência política da
governante, passaram a rei-
vindicar espaços maiores. O
descontrole impera.

A res publica torna-se coi-
sa repartida entre aliados. A
corrupção avança. E, de tão
flagrante, deixa-se mostrar.
Descobre-se gigantesca rede
de corrupção solapando as
bases do Estado. Impressio-
na a desfaçatez com que diri-
gentes querem se livrar dos
malfeitos. Para alguns, nunca
o Brasil foi tão ético e moral. A
dirigente exclama: “em meu
governo não há corrupção”. Se
ocorriam escândalos, não
eram do conhecimento do go-
verno. Mas, e as licitações re-
alizadas, a teia de negócios,
as operações verticais mos-
trando o fluxo hierárquico da
gatunagem, ocorreram ou não
na esfera da administração? É
crível supor que nada disso
era do conhecimento do go-
verno?

J. R. do Amaral Lincoln
TROVAS

Chovendo dólares falsos,
o Cunha fez um berreiro:
- “mandem que esses palhaços
joguem dólar verdadeiro”.

                  ***
A nossa vida é uma escada
que - com o tempo - nos trai:
o moço a sobe à pernada;
o velho tropeça e cai.

                  ***
Em que pensavas, querido,
no jardim, tão preocupado?
- que não fazia sentido
ter uma deusa ao meu lado.

Na quinta-feira (5), a presi-
dente Dilma Rousseff sancio-
nou a lei que estabelece novas
regras para o cálculo da apo-
sentadoria. A Lei nº 13.183 as-
segura, entre outras coisas, a
“regra 85/95 progressiva” para a
concessão da aposentado-
ria, criando uma alternativa ao
Fator Previdenciário.

A nova regra estipula um
sistema de pontos para que a
pessoa possa se aposentar
pelo valor integral. Esse siste-
ma soma a idade com o tempo
de contribuição. Entenda: 

Como funciona? – A nova
regra determina que, para as
mulheres que querem se apo-
sentar até o fim de 2018, é
preciso somar o tempo de con-
tribuição com a idade, até atingir
um total de 85 pontos. No caso
dos homens, a soma deve ser
de 95 pontos. O tempo mínimo
de contribuição previdenciária é
de 30 anos para as mulheres e
de 35 para os homens. 

Na prática, como isso fun-
ciona?  – Uma mulher de 55
anos de idade, por exemplo,
poderá pedir a aposentadoria
após ter contribuído por 30 anos
com o INSS (a soma alcança
85 pontos). Já o homem preci-
saria ter contribuição de 35
anos para se aposentar aos 60
anos de idade, por exemplo (a
soma chega a 95 pontos). A
idade do aposentado, contu-
do, pode ser maior ou menor.
Isso vai depender do tempo de
contribuição previdenciária. 

Como assim?  – Por exem-
plo: um trabalhador que tenha
58 anos de idade, mas contri-
bua há 37, pode se aposentar
pelo valor integral, de R$ R$
4.663.

E a partir de 2019, como
fica?  – A regra 85/95 adquire
um caráter progressivo a partir
de 31 de dezembro de 2018.
Após essa data, para afastar o
uso do fator previdenciário, a
soma da idade e do tempo de
contribuição ganhará pontos
extras de acordo com o ano
em que o trabalhador quiser se
aposentar. Isso leva em conta
o aumento da expectativa de
vida do brasileiro. 

Na prática, como vai fun-
cionar?  – Por exemplo, para
conseguir a aposentadoria em
2019 ou 2020, deve-se somar
um ponto à regra 85/95. Por-
tanto, o cálculo final deverá ser
de 86 pontos, se mulher, e 96
pontos, se homem. No caso
das pessoas que quiserem se
aposentar entre 2021 e 2022,
soma-se dois pontos, chegan-
do a 87/97. E assim por diante
até 2026, quando a soma para
as mulheres deverá ser de 90
pontos e para os homens, 100.

Por que instituir essa
progressividade do sistema
de pontos?  – Porque o modelo
não pode ser estático, já que a
expectativa de vida do brasileiro
continuará crescendo. Vincular
o sistema de pontos à expecta-
tiva de vida evita que a discus-
são sobre os valores tenha que
ser feita a cada tanto.

Por que a mudança da
regra é importante?  – A nova

NOVAS REGRAS
PARA APOSENTADORIA

ESTÃO EM VIGOR
fórmula é importante para evi-
tar o gasto extra na Previdên-
cia Social e garantir acesso à
aposentadoria ao trabalhador
brasileiro. De acordo com o
Ministério do Trabalho e Previ-
dência Social, sem a fórmula
esse déficit nas contas
previdenciárias poderia atingir
R$ 100 bilhões até 2026.

Sim, mas por que mudar
as regras?  – Diversos países
estão revendo seu modelo de
previdência por causa do au-
mento da expectativa de vida e
da rápida transição
demográfica que estão viven-
do. As pessoas estão vivendo
mais tempo, e recebendo apo-
sentadoria por um período
maior de tempo, o que aumen-
ta os custos da Previdência.
Ao mesmo tempo, no caso
brasileiro, as taxas de
fecundidade estão caindo, o
que significa que nas próximas
décadas haverá menos contri-
buintes para cada idoso. Hoje
há mais de nove pessoas em
idade ativa para cada idoso.
Em 2030 serão cinco na ativa
para cada idoso, e em 2050,
três. Em 2060, 2,3.

O fator previdenciário foi
extinto?  – Não, ele continua
em vigor. Contudo, não incidirá
na aposentadoria de quem
completar o patamar mínimo
de pontos, que até dezembro
de 2018 será de 85 para mulhe-
res e 95 para homens, e depois
aumentará progressivamente
até chegar a 90/100 no ano de
2026. 

O que é o fator previden-
ciário? – É uma fórmula com-
plexa que reduz o valor do be-
nefício com o objetivo de evitar
aposentadorias precoces. O fa-
tor é aplicado a aposentadori-
as por tempo de contribuição.

A mudança das regras já
está em vigor?  – Sim. Está
valendo desde a quinta-feira,
dia 5 de novembro.

Os trabalhadores vão se
aposentar com 85 e 95 anos?
– Não! 85 e 95 é o número de
PONTOS que eles deverão atin-
gir para se aposentarem inte-
gralmente. O número de pon-
tos é igual à idade da pessoa
mais o tempo de contribuição
com o INSS. 

E a “desaposentação”?  –
A presidente Dilma Rousseff ve-
tou o trecho que criava a chama-
da “desaposentação”, que per-
mitia ao aposentado que segue
trabalhando refazer o cálculo do
seu benefício. Na justificativa do
veto, Dilma argumentou que a
“desaposentadoria” iria “contra-
riar os pilares do sistema
previdenciário brasileiro, cujo fi-
nanciamento é intergeracional e
adota o regime de repartição
simples”. A presidente justificou
também que “a alteração resul-
taria, ainda, na possibilidade de
cumulação de aposentadoria
com outros benefícios de forma
injustificada”. O ministério cal-
cula que a “desaposentação”
teria impacto negativo de até R$
181 bilhões nos gastos com os
aposentados ao longo dos pró-
ximos vinte anos. (Fonte: Por-
tal Brasil)


