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ARRECADAÇÃO FEDE-
RAL  – Cai 11,3% em outu-
bro: R$ 103,5 bilhões. Foi a
sexta baixa mensal conse-
cutiva. No ano, foi a maior,
ante o mesmo mês de 2014.

AGÊNCIA FITCH  – Pode-
rá mudar nota do País antes
do previsto. Nosso comentá-
rio: Seria negativo, e muito,
se vier a acontecer...

INDÚSTRIA AUTOMOBI-
LÍSTICA  – Teste de colisão
apresenta nota máxima para
mais três carros nacionais:
Honda IT, City e o utilitário
HR-V. Já constavam desta
lista o Ford Eco Sport, o
Corola, da Toyota, e o Jeep
Renegade. Nosso comentá-
rio: Parabéns aos fabrican-
tes! Com segurança não se
brinca!

PETROBRÁS APRESEN-
TOU DÍVIDA TOTAL DE R$
506,6 BILHÕES  – Nosso co-
mentário: Sai dessa,
Petrobrás. Estamos torcen-
do pela sua recuperação!

DESEMPREGO – Tem o
pior índice desde agosto de
2009. Nosso comentário: Va-
mos baixar o percentual. Há
uma leva grande de jovens
que precisam entrar no mer-
cado de trabalho.

STF MANDA BLOQUE-
AR R$ 9,6 MILHÕES EM
CONTAS DE CUNHA NA
SUÍÇA – Nosso comentário:
Não é possível! Ele jura que
não tinha conta fora do País!

PRESIDENTE DILMA IN-
CLUI, EM LEI ORÇAMEN-
TÁRIA, RECEITA COM
CPMF – A presidente enviou
alteração ao Congresso, com
a mensagem de que arreca-
dação com tributo será de R$
24 bilhões em 2016. Nosso
comentário: Se a CPMF ain-

da não foi aprovada, é sinal
que virá Medida Provisória!

ORÇAMENTO MUNICI-
PAL DE TATUÍ NO PERÍO-
DO DE 2009 A 2016 – 2009
(R$  160,4 milhões), 2010 (R$
184,2 milhões), 2011 (R$
189,4 milhões), 2012 (R$
215,7 milhões), 2013 (R$ 230
milhões), 2014 (R$ 273,8 mi-
lhões), 2015 (R$ 320,7 mi-
lhões) e 2016 (R$ 345,3 mi-
lhões). Isso vem comprovar a
pujança do nosso município.
Obrigado ao amigo Heriberto
pela colaboração.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁ-
RIA DO REGISTRO DE COM-
PRA DE CARRO  – STF deci-
de que não é obrigatório.

OS VILÕES QUE VIRA-
RAM  “REMÉDIO”: O POR-
CO – Nos últimos 60 anos, a
ciência fez com que todos
acreditassem que os óleos
vegetais eram saudáveis e
mais seguros que a gordura
animal. Atualmente, a banha
suína é considerada mais
saudável do que a de frango.
Graças ao avanço da genéti-
ca e cruzamento de animais
selecionados, a carne de por-
co perdeu 31% do nível de
gordura, 14% de calorias e
10% de colesterol.  Nosso
comentário: Não sou criador
de porcos e nem dono de
frigorífico. Meu único relacio-
namento com este animal é
que ele é uma das mascotes
do meu time! Eu sou
Palmeirense!

NOTA – Estaremos au-
sentes do “Destaques” por
algumas semanas, por moti-
vo de força maior. Voltaremos
assim que possível, se Deus
quiser! Por hoje é só, tenham
todos uma ótima semana!

A volta da CPMF será ne-
cessária para o ajuste fiscal de
R$ 64,9 bilhões em 2016. Seu
retorno será útil para o País
realizar uma reforma tributária
simplificadora mais à frente. Ela
pode se transformar em um
Imposto sobre Movimentação
Financeira (IMF) e ir substituin-
do vários dos atuais tributos,
caracterizados pela burocracia
e alto custo ao contribuinte e
atividade produtiva.

A simplificação deve ser um
norteador para a implantação
de um novo paradigma na área
fiscal brasileira. Através dessa
diretriz, a estrutura tributária
poderia se tornar menos vulne-
rável à sonegação, o custo de
produção seria reduzido e a
carga individual de tributos se-
ria amenizada.

Nos últimos anos, tem havi-
do uma assimilação da neces-
sidade de simplificação da es-
trutura de impostos no Brasil.
Duas vertentes voltadas para a
unificação de tributos vêm sen-
do debatidas. Uma propõe cri-
ar um imposto único, contem-
plando cerca de quatro ou cinco
impostos, e a outra deseja
substituir todos os tributos
arrecadatórios de natureza
declaratória. A primeira quer ter
como base de unificação o va-
lor agregado e a segunda pre-
tende utilizar a movimentação
financeira.

A unificação de alguns im-
postos sobre o valor agregado
simplificará um pouco o siste-
ma atual, uma vez que o País
tem a estrutura fiscal mais com-
plexa do mundo e transformar
alguns tributos em um tornaria
a rotina das empresas mais
fácil. O problema é que a ma-
neira como está sendo propos-
ta a unificação perpetua a pre-
dominância dos tributos
declaratórios, que é um campo
fértil para a evasão fiscal. Além
disso, a alíquota desse impos-
to único seria elevada, superior
a 30%, e a combinação dela
com o fato do tributo ser

EMBRIÃO PARA A
REFORMA TRIBUTÁRIA

declaratório aumentaria o prê-
mio para quem conseguisse
sonegar. O fisco vai continuar
produzindo normas para tapar
buracos que geram perda de
arrecadação e a burocracia
continuaria intensa.

A alternativa seria extinguir
todos os impostos
declaratórios com uma base
automática, não declaratória,
como as movimentações finan-
ceiras nos bancos para subs-
tituí-los. Essa base é mais
ampla que o valor agregado e
permitiria a aplicação de uma
alíquota reduzida, algo em tor-
no de 2% e 3%. Seria extrema-
mente simples e previsível li-
dar com os impostos. A de-
manda junto ao Judiciário, de-
rivada da complexa estrutura
existente hoje, cairia expressi-
vamente.

A título de exemplo, cabe
expor um levantamento do Nú-
cleo de Estudos Fiscais (NEF)
da Fundação Getulio Vargas
(FGV) em 2009, comparando a
quantidade de acórdãos envol-
vendo diversos tributos. No
Superior Tribunal Federal (STF)
ocorreram, por exemplo, 375
casos envolvendo o PIS, 359 a
Cofins e 156 o IRPJ. A CPMF,
um imposto que incorporou a
filosofia simplificadora do im-
posto único ao adotar a movi-
mentação financeira como base
de cobrança, teve 51 casos.

A CPMF surgiu da proposta
do imposto único sobre a mo-
vimentação financeira, mas ela
foi implementada como um tri-
buto a mais e com imperfei-
ções em relação à ideia origi-
nal. Porém, a experiência ser-
viu para revelar que esse tipo
de tributo possui um grande
potencial para a economia bra-
sileira usufruir dos benefícios
da simplicidade.

A simplificação tributária
que o País precisa tem que se
dar com base na unificação de
impostos sobre a movimenta-
ção financeira. A CPMF mos-
trou isso.

Reinar, mas não governar.
Essa é a ameaça que paira
sobre a cabeça de mandatá-
rios que não conseguem
transformar o capital eleitoral
obtido no pleito em capital
político. Em termos práticos,
tal ameaça significa enfrentar
resistências da própria base
aliada e obstáculos na pas-
sagem de interesses do Po-
der Executivo pelas Casas
congressuais. O passado re-
gistra o caso de Fernando
Collor. Sem capital político,
foi empurrado para fora da
Presidência da República por
um impeachment. De lá para
cá, as coisas mudaram. Os
presidentes trataram de
azeitar a máquina da articula-
ção política. Mesmo assim, a
agenda do Executivo não é
imune à derrota, conforme se
tem visto nos últimos tem-
pos, quando a presidente
Dilma tem obtido apenas vitó-
rias esporádicas na Câmara.

A explicação está na for-
ma de relacionamento do Exe-
cutivo com os partidos que
lhe dão sustentação. Forma
considerada ortodoxa, unila-
teral, sem reciprocidade. O
maior partido da base, o
PMDB, por exemplo, lembra
que uma coisa é ser governo,
outra é estar no governo. E
arremata: o PT nunca deixou
partido aliado ser governo.
Essa fronteira tem alimenta-
do as tensões entre o Execu-
tivo e o Legislativo. O PMDB
mostra, por exemplo, que não
é governo. Como? Por meio
do documento Uma Ponte
para o Futuro , que tem re-
percutido nos meios produti-
vos e conseguido análises
positivas dos núcleos econô-
micos.

A diferença entre ser e
estar conduz aos fun-
damentos do “presidencialis-
mo de coalizão”, assim des-
critos: a constituição por par-
tidos de uma aliança eleitoral
e sua união em torno de um
programa mínimo; a forma-
ção do governo, a partir do
preenchimento de cargos e
compromissos com a pla-
taforma política; e a transfor-
mação da aliança inicial em
coalizão governativa. Ser go-
verno, portanto, é assumir res-
ponsabilidades nesses três
momentos. O PT aceitou par-
cerias nas campanhas, mas
a plataforma política é dele,
não tendo sido possível aos
partidos acrescentar um pal-
mo de ideias.

Os governos Lula e Dilma
nunca chegaram a pedir con-
tribuição programática aos ali-
ados, razão pela qual o
apartheid partidário é paten-
te. Nunca se considerou a
identidade e as vocações de
cada um. Não sem razão, a
desconfiança grassa na esfe-
ra político-partidária. O que
ocorre é uma disputa por es-
paços sob o manto do
fisiologismo, mazela históri-
ca de nossa cultura política.

Lembre-se que o PT, des-
de o governo Lula, fechou-se
numa redoma, só admitindo
a fórceps o compartilhamento
do poder. Sem arredar mão,
porém, do lema “nós aqui e
eles lá”. O tal núcleo duro
sempre foi sua propriedade.
Os ministros ali postos per-
tencem às correntes que
mandam no partido. Em
suma, o PT é governo, mas
os aliados estão apenas (de
passagem) por ele, como
convidados circunstanciais. A
situação de “estar no gover-
no” restringe-se à simples ocu-
pação de cargos sem com-
petência dos ocupantes para
interferir em linhas
programáticas. Tal visão sem-
pre gerou indignação de elos
da corrente governista.

SER E ESTAR
NO GOVERNO

Só ultimamente, ante a de-
terioração da imagem gover-
namental e a lama que escor-
re dos dutos da Petrobrás e
suja a imagem do PT, é que os
aliados passaram a receber
maior atenção. Mesmo as-
sim, sem o poder de opinar a
respeito dos rumos da econo-
mia, por exemplo. Ora, quem
quer mudar tais rumos? Lula.
Luta para ver Henrique
Meirelles no lugar de Joaquim
Levy.  Qual é o partido convi-
dado para opinar sobre econo-
mia – continuidade ou mudan-
ça de rumos? Nenhum. Nem
o PMDB.

O resultado é o embate
como o que se vê hoje nas
casas congressuais. Ao dei-
xar de contemplar posições
dos participantes da base, o
Executivo despreza a mode-
lagem do “presidencialismo
de coalizão”. Qual a razão
para tanta autossuficiência?
O hiper-presidencialismo.
Como se sabe, o Poder Exe-
cutivo ganhou força com a
Constituição federal de 1988,
que dotou o governo de extra-
ordinário instrumento
legiferante (a medida provisó-
ria). Além deste, outros mei-
os têm expandido o cacife
presidencial: a adoção do re-
gime de urgência na
tramitação de projetos de lei,
o mecanismo de votação sim-
bólica de lei pelos líderes par-
tidários, a legislação tributá-
ria centralizadora e a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Com essa armação, o Palá-
cio do Planalto passa a en-
quadrar as políticas do Esta-
do em duas bandas: uma
com capacidade decisória
sobre metas de câmbio, polí-
tica de juros, cujos efeitos se
fazem sentir nas políticas de
emprego e renda; e outra,
sem poder decisório central,
repartida entre os apoiadores.
Não por acaso, floresce no
País um autoritarismo civil
sem precedentes. O barão
de Montesquieu (quem se
lembra dele?), com seu sis-
tema de pesos e contrape-
sos, torna-se apenas um re-
gistro histórico.

Relegando a plano secun-
dário as funções governativas
e legislativas dos partidos, o
Executivo vê-se apertado ao
se defrontar com a possibili-
dade de ver alterado o fluxo
das medidas que manda ao
Legislativo. Passa a  ter difi-
culdades de aprovar os vetos
no Congresso. A propósito,
há, ainda, vetos da presiden-
te Dilma a serem referenda-
dos pelo Senado. Por outro
lado, os constantes abusos
no uso de MPs provam que
esse instrumento, mesmo
com as novas normas (que
proíbem, por exemplo, a in-
serção de penduricalhos,
matérias estranhas ao objeto
da MP), carece passar por
ajustes.

A hora é oportuna para se
arrumar o presidencialismo
de coalizão, a começar pela
aproximação entre os verbos
ser e estar. Se os integrantes
da plataforma governista plei-
teiam ser governo, têm o di-
reito de participar da elabora-
ção das regras do jogo, não
apenas nele entrar como co-
adjuvantes. Esse esforço pas-
sa pela formação de ideários
partidários e pressupõe ple-
na aceitação dos escopos
que eles devem apresentar
por ocasião das parcerias elei-
torais. Urge implantar a re-
gra: a coalizão só pode ser
efetivada a partir da apresen-
tação de programas pelos
partidos e sua respectiva acei-
tação pelos parceiros eleito-
rais. Sem essa condição, 
teremos sempre colisão e não
coalizão.

J. R. do Amaral Lincoln
TROVAS

A dupla Maluf e Cunha
é obra de Satanás...
Maluf faz que não rouba,
Cunha rouba, mas não faz.

                ***
Não ponhas muita confiança
nos que pedem tua amizade:
eles vêm na tua bonança,
mas fogem na tempestade.

                ***

Quando chegas, tem piedade
se meus olhos, tristes, vires...
É que eles sentem saudade
antes mesmo de partires!

MUNICÍPIOS RESPONDEM
PELA EXISTÊNCIA DE BURACOS

NAS VIAS PÚBLICAS

Buracos nas ruas são  eter-
nos problemas  para as admi-
nistrações públicas. O enten-
dimento dos tribunais deixa
claro que o município respon-
de civilmente, pelos danos
causados a terceiros pela exis-
tência de “buracos” nas vias
públicas locais. O prefeito e
seus assessores estão infor-
mados de que esse entendi-
mento tem o beneplácito dos
melhores doutrinadores – au-
tores de obras importantes de
Direito Administrativo – e da
jurisprudência dos tribunais?

Em Tatuí, é constante a
reclamação da população de
ruas repletas de buracos e o
serviço de “tapa-buracos” não
é tão eficiente, como recla-
mam alguns vereadores na
tribuna da Câmara Municipal.

O advogado Natan Macht,
assessor jurídico da Procura-
doria de Justiça do Mato Gros-
so, publica importante artigo e
alerta a população sobre seus
direitos. Veja alguns trechos
da apreciação de Macht: “O
Brasil adotou, como regra, a
Teoria do Risco Administrati-
vo, segundo a qual, o dever do
Estado de indenizar possui
natureza objetiva, bastando
que a vítima demonstre o nexo
de causalidade entre a condu-
ta do agente público e o dano
por ele causado. Aqui não há
espaço para discutir se o indi-
víduo agiu com dolo ou culpa
ao gerar o ilícito, pois estando
presentes os pressupostos
(conduta, dano e nexo de cau-
salidade), subsiste o dever do
Estado de indenizar o particu-
lar prejudicado. Em tais hipó-
teses, resta ao Estado o ônus
de provar a inexistência do nexo
de causalidade, via de regra
consubstanciada pela culpa
exclusiva da vítima e por casos
fortuitos ou de força maior. Se
assim não for, deverá indeni-
zar o particular e, depois, bus-
car o ressarcimento do preju-
ízo junto ao agente público que
causou o dano, por intermédio
de ação regressiva a ser pro-
posta em sintonia às normas
processuais civis.

A explanação supra diz res-
peito à responsabilidade civil
do Estado por atos comissivos
de seus agentes, os quais exi-
gem uma postura ativa do ser-
vidor (um ‘fazer’). Cite-se o
ilustrativo caso de um funcio-

nário público que, exercendo a
função de motorista, atropela
transeunte enquanto atraves-
sa avenida de grande circula-
ção de veículos na faixa de
pedestres, ocasionando-lhe
danos físicos de grande mon-
ta. Do exemplo narrado, é pos-
sível extrair o ato comissivo do
agente, o dano, o nexo de cau-
salidade, e, por conseguinte, o
dever do Estado de indenizar a
vítima do sinistro. De outro giro,
há, também, a responsabilida-
de civil decorrente da omissão
do Estado, cujo ‘fato gerador’ é
a inércia estatal, representada
pelo ‘não fazer’ do agente pú-
blico, que resulta danos mate-
riais ou morais ao particular.
Tal situação, no entanto, não
exonera o Estado do dever de
indenizar, pois é cediço que a
Administração Pública tem a
incumbência de manter os
logradouros públicos em con-
dições adequadas, a fim de
que sejam utilizados por todos
os munícipes. Logo, eventual
vício na pavimentação das ruas,
responsável por ocasionar aci-
dentes, constitui ato ilícito por
omissão, passível de ensejar
a indenização em favor do par-
ticular prejudicado. Em suma,
é indiscutível o dever do Estado
de manter em perfeitas condi-
ções de uso as vias públicas,
visando preservar a seguran-
ça dos pedestres e motoristas.
Portanto, faz nascer o dever de
indenizar as falhas e/ou defei-
tos na prestação do serviço de
pavimentação e conservação
das vias, de tal sorte que, no
caso de desgastes provoca-
dos por fenômenos naturais,
em não havendo atuação dili-
gente e célere da Administra-
ção Pública, tomando por base
critérios de razoabilidade e
bom senso, resta de igual
modo configurada a inércia
estatal, e, por conseguinte, a
Culpa Anônima, ensejadora de
responsabilidade civil. Com
essas considerações, espe-
ra-se que o leitor tenha com-
preendido as nuances mais
relevantes do tema ‘Respon-
sabilidade Civil do Estado’, es-
pecialmente relacionadas aos
atos omissivos da Administra-
ção Pública no que diz respeito
ao estado de conservação das
vias públicas, cujo cenário é
lastimável em grande parte do
País”.


